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“Cheque do leite” já não é mais aquele 
O “cheque do leite”, que já foi motivo de ostentação econômica na região de Marechal Cândido Rondon, 

já não é mais aquele. Os produtores de leite da região amargam mais uma queda no preço pago pelo 
produto. A instabilidade do preço aliada à necessidade de alto investimento em tecnologia e custo de 

produção, estão fazendo com que muitos produtores desanimem da atividade. 
PÁGINA 09

 CRISTIANO VITECK

Chiquinho diz que 
almeja chegar ao 

topo na política de 
Nova Santa Rosa

PÁGINA 5

Pato Bragado 
oferece mais de 150 

variedades de plantas 
medicinais pelo 

projeto Farmácia Verde
PÁGINA 14

Primeira Prefeitura
Um projeto começou a tramitar na Câmara de Marechal Cândido Rondon esta 
semana para revogar a lei que declarou o prédio da primeira Prefeitura como 

patrimônio histórico rondonense. O autor da matéria, vereador João Eduardo dos 
Santos (Juca), sustenta que passados mais de 35 anos desde seu tombamento, 

o imóvel nunca foi restaurado e encontra-se em precária situação. Ele defende a 
retirada do imóvel do local e dar uma nova destinação à área. PÁGINA 03 
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editorial IMAGEM da SEMANA

Werno Elias Koch*

MITOS E VERDADES SOBRE A PROFISSÃO 
DE CORRETOR DE IMÓVEIS

Algumas afirmações que muitas vezes 
ouvimos de clientes na hora de comprar 
ou vender um imóvel: Não sou obrigado a 
contratar um corretor.  A comissão cobrada 
é muito alta.  O corretor trabalha pouco para 
merecer o honorário cobrado. Corretor só 
pensa em vender sem importar se alguém 
sai perdendo em uma negociação.

Vamos desmistificar estas afirmações 
acima e colocá-las em seu devido lugar:

1 - Quando o cliente diz não ser obrigado 
a contratar um corretor, está certo, pois 
nada o obriga a isso, mas é fato comprovado 
de que quando há um corretor gabaritado 
mediando a negociação, aliado a isso tenha 
empatia para ouvir o comprador e o vende-
dor, o resultado é sempre melhor, mesmo 
porque em todos os negócios há interesses 
individuais e isso precisa ser lapidado. A 
orientação começa na melhor avaliação do 
imóvel, pois com conhecimento de mercado, 
o corretor pode avaliar o melhor preço do 
metro quadrado do imóvel em questão, 
trazendo segurança para ambos inclusive 
na checagem da documentação do imóvel, 
verificando se não há nenhum problema 
jurídico associado ao bem. Cada imóvel 
tem seu diferencial e quando conseguimos 
atender as necessidades de cada parte, 
teremos o “ganha-ganha” e a venda reali-
zada. O histórico perfeito do negócio bem 
concretizado vai desde o início, no primeiro 
diálogo até a escrituração no cartório, sempre 
com o acompanhamento do fiel corretor.

2 -  A comissão cobrada é muito alta: 
neste caso costumo usar a frase “sabemos 
apertar o botão certo”, é onde fazemos a 
diferença como profissionais, não só na 

*Empresário, Corretor de Imóveis e Perito Avalia-
dor Imobiliário. Proprietário da Integrity Imobiliária 
e Incorporadora.
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intermediação, mas principalmente com nossa 
rede de contatos, horas de trabalho e pesquisa, 
arquivo pessoal formado pelo tempo de tra-
balho, investimento maciço em publicidade 
o qual exige custo financeiro alto, pois mídia 
eficaz não custa barato, busca incessante 
de investidores, conhecimento das neces-
sidades de cada cliente, onde o saber ouvir 
toma grande importância. 

Precisamos ter estrutura física de trabalho, 
geramos empregos diretos e indiretos, pagamos 
impostos, aluguel, anuidade junto aos órgãos 
que validam nossas credenciais, sindicatos, 
cursos de aperfeiçoamento e tantos outros 
encargos para manter o bom trabalho. Muitas 
vezes o proprietário de um imóvel amarga 
anos com a placa de venda colocada no seu 
bem sem conseguir vender, sendo alvo de 
especuladores e quando resolve colocar em 
uma imobiliária ou na mão de um corretor, a 
venda acontece em pouco tempo. Trabalhos 
bem feitos, realizados por profissionais sérios 
e gabaritados nunca custarão caro. 

3 - O corretor trabalha pouco para mere-
cer o honorário cobrado: posso afirmar com 
conhecimento de causa que trabalhamos 
muito. Não temos finais de semana, nem 
horários somente comerciais a serem cum-
pridos, dispensamos horas a fio em pesquisa, 
fazemos cursos de atualização, precisamos 
estar atentos às tendências de mercado, leis 
ambientais, valores de referência. Toda hora é 
tempo de trabalhar. Muitas vezes continuamos 
atendendo clientes até tarde, sem pensar em 
folga. Se você entrar a meia noite no Whats de 
um corretor solicitando algo, com certeza ele 
sairá da cama, se for o caso, para atende-lo, 
disponibilizará até o melhor horário de seu 
final de semana ou feriado, lhe atendendo 

Cada macaco 
no seu galho
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

Por outro lado, se você é conheci-
do como “rato de livraria”, isso já sig-
nifica um outro status. Condição so-
fisticada, atraente, que remete à in-
telectualidade. Camundongo, rataza-
na, rato-preto, rato-de-esgoto, rato-
branco o que importa o tipo? São,
todos, ratos que assustam até mes-
mo os elefantes, um dos maiores ani-
mais do planeta.

Quando, entretanto, estamos fa-
lando de Mickey Mouse, da dupla Ber-
nardo e Bianca, do Remy (do “Rata-
touille”), de Little Stuart ou, até mes-
mo, do Topo Gigio (lembra dele?), tudo
se torna mais inteligente, terno, afe-
tuoso e engraçado. São alguns dos
ratos que, sem entrar em considera-
ções sobre as agruras causadas por
sua espécie, tornaram-se famosos e
queridos em todo o mundo.

Os ratos, segundo os limites da ci-
ência, são originários da Ásia e há
mais de 1.700 espécies. O rato-pre-
to, por exemplo, invadiu a Europa à
época das Cruzadas. A ratazana, por
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 Até há algumas semanas a mai-
oria das pessoas da nossa microrre-
gião ainda não tinha percebido a pro-
ximidade do novo coronavírus. Alguns
até se arriscavam a fazer enquetes
em redes sociais perguntando quem
conhecia alguém que tivesse adoe-
cido de Covid-19.

Muitos passaram a ter uma vida
praticamente normal ao que existia
antes da pandemia, frequentando
bares, churrascos e outros encontros
com aglomerações.

Mas, de repente, a coisa ficou mais
próxima. Os números cresceram e
muitos conhecidos nossos já entraram
pra lista que soma mais de 32 milhões
de pessoas com Covid-19 no planeta.

Mas, as pessoas não devem ser
apenas mais um número ou uma pa-
lavra. É preciso respeitar o poder do
vírus, que já marcou o ano de 2020
e todos os outros anos que virão
daqui para frente.

Mas, além do próprio vírus, é pre-
ciso respeitar as outras pessoas, ob-
servando as medidas de proteção e
prevenção. Respeitar os profissionais
que diariamente travam verdadeiras
batalhas para salvar vidas, como os
médicos, enfermeiros, auxiliares, po-
liciais, bombeiros, motoristas... Tan-
tos que são essenciais.

É preciso respeitar os doentes e
os enlutados. E se você pegar a do-
ença, respeite e faça o isolamento
recomendado para não contaminar
mais pessoas.

A pandemia trouxe com ela outros
males que vão além da questão sani-
tária. Trouxe a politização da doença
, a manipulação de números, o roubo
descarado do dinheiro público, a mes-
quinhez do mercado, o negacionismo,
as fake news... São tantas coisas que
causam asco e repugnância.

Mas, uma coisa é certa. O corona-
vírus não foi, não é e nunca terá sido
uma “gripezinha”. A pandemia não
passou, não é passado. É presente e
será futuro. Podemos até conseguir
uma imunidade maior, podemos libe-
rar leitos nos hospitais, podemos ver
caindo as mortes, podemos voltar a
ter carnaval e fogos no réveillon.

Mas, ainda assim, as consequên-
cias da pandemia já são um legado
para o mundo. Saudades, falências,
crises pessoais e profissionais, de-
semprego, depressão e tantas outras
experiências difíceis. Uma nova or-
dem mundial se avizinha. A cura que
é possível avistar passa por respeito.

A cura está
no respeito

 Ricardo Viveiros, jornalista e escritor, é autor
de vários livros, entre os quais “Justiça Seja
Feita”, “A Vila que Descobriu o Brasil” e “Edu-
cação S/A”.

sua vez, apareceu nas cortes do Velho
Mundo apenas no século XVIII. Todos
trazendo muitos males, graves enfer-
midades ao homem: peste bubônica,
tifo, leptospirose, febre do rato, han-
tavirose e por aí vão. Segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS),
ratos podem transmitir aproximada-
mente 200 doenças.

Em contrapartida, o rato-branco
(uma variedade albina) e os ratos cin-
zas já velhos têm — com o sacrifício da
própria vida —, salvado os humanos de
inúmeras doenças. São cobaias de la-
boratório, usados por cientistas para
inocular os vírus e pesquisar a melhor
maneira de combater seus próprios
estragos à saúde humana. E por sua
atuação no Camboja, uma rata afri-
cana gigante acaba de ser premiada
com honras e glórias por, “corajosa-
mente”, farejar minas deixadas pela
guerra. A medalha de ouro foi entre-
gue pela Associação Veterinária Britâ-
nica (PDSA). Magawa, a rata, já “lim-
pou” com segurança o equivalente a
20 campos de futebol.

Ratos se amam de maneira inten-
sa, um casal pode ter mais de 200 fi-
lhotes em apenas um ano. Ratos adul-
tos podem alcançar 50 cm de compri-
mento e pesar até 1 kg. Um casal de
ratos em um celeiro, apenas durante
duas estações, pode consumir cerca
de 14 kg de grãos. Ratos causam 45%
dos incêndios tidos como de origem

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

desconhecida, 20% dos danos em li-
nhas telefônicas, 31% dos rompimen-
tos de cabos elétricos.

Como tudo na vida tem um outro
lado, ratos mantêm a cidade limpa.
Ágeis e flexíveis entram pelo esgoto,
correm por apertadas tubulações que
são suas rodovias, promovendo neces-
sária desobstrução. Sem eles, haveria
ainda mais entupimentos e enchentes.

Em uma entrevista que nos tempos
de repórter fiz para a mídia, ouvi do
veterinário italiano Angelo Boggio, um
dos maiores “ratólogos” deste plane-
ta então contratado pelo Metrô de São
Paulo e carinhosamente apelidado pe-
los colegas como Doutor Ratão, a se-
guinte máxima: “Ratos integram o equi-
líbrio ambiental. Escorpiões matam e
comem ratos. Galinhas comem escor-
piões. E nós comemos galinhas.”

Quem “come” o corrupto que come
os recursos do povo?

Essa espécie de rato está no topo
da cadeia alimentar, causa doenças
crônicas como a raiva, move-se com
agilidade pelos canais burocráticos do
sistema e rói a dignidade. Começou a
campanha política para as eleições
deste ano em todo o País. Não deixe o
seu voto ser roído pelos ratos, esco-
lha bem os seus candidatos.

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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sempre com um belo sorriso no rosto. Pode-
mos dizer que um corretor de imóveis é um 
profissional am/pm, que ama o que faz e não 
mede esforços para atender seu cliente.

4 - Corretor só pensa em vender, sem impor-
tar se alguém sai perdendo em uma negociação: 
esta afirmação não cabe quando você coloca 
a ética em primeiro lugar. Temos compromisso 
e um bom nome a zelar. Como toda profissão, 
há os não éticos, mas contra isso o mercado 
se encarrega de ajustar. Todo profissional que 
trabalhar desonesto, não terá longo caminho na 
profissão, pois os clientes comentam com seus 
familiares, amigos e conhecidos. Isto tem uma 
força tão grande que a seleção natural cumpre 
sua função. Uma das riquezas do trabalho é 
justamente a indicação de um para o outro, o 
dito boca-boca é infalível, nenhuma publicidade 
supera isso. Resta afirmar também que o CRECI, 
órgão que credencia e fiscaliza a atuação dos 
corretores imobiliários é muito rígido, inclusive 
com poder de cassar credenciais de maus 
profissionais que de alguma forma prejudi-
quem quem quer que seja.

Caros leitores, espero que tenham gos-
tado deste texto, mas sempre estarei aberto 
a críticas e sugestões de todos, inclusive de 
colegas de profissão, pois somente assim 
faremos um melhor trabalho. Caso queiram 
sugerir pautas a serem abordadas, estarei à 
disposição. O objetivo principal é termos um 
canal, onde possamos cada vez mais valorizar 
o trabalho de todos em prol de nosso bem 
maior, nossos clientes. 

Abraço a todos!
 
  

A falta de leitos nos hospitais, provo-
cando aumento das restrições de circu-
lação e funcionamento de diversas ativi-
dades, está sufocando as mais variadas 
áreas da economia, mas em especial, os 
comerciantes varejistas, que novamente 
são penalizados e pagam por uma conta 
que não é deles. 

No sábado passado, um grupo de comer-
ciantes saiu às ruas de Marechal Cândido 
Rondon para manifestar seu descontenta-
mento com a sequência de decretos que 
sufocam suas atividades comerciais. Uma 
pauta justa e que merece ser respeitada, 
até pelos milhares de empregos que os 
pequenos lojistas geram na cidade. 

É bem verdade que realizar passeata 
em tempos de pandemia, quando se propaga 
a nec essidade do distanciamento social e a 
não aglomeração, talvez não seja a maneira 
mais apropriada de se protestar. Abre margem 
para muitos questionamentos e críticas. 

Pior ainda, se no meio do manifesto 
há outros interesses, alheios à pauta ori-
ginal. Foi o que aconteceu no sábado. A 
manifestação acabou sendo desvirtuada 
e transformada em algo com viés político 
e ideológico, protagonizado por alguém 
alheio ao meio comercial. 

Há expressões populares que aconse-
lham para que cada pessoa exerça o que é 
de sua competência, sem se intrometer no 
que é alheio. Cada coisa em seu lugar ou 
cada macaco no seu galho. E estes ditados 
devem servir também nestes tempos em 
que a Covid-19 foi puxada das salas da 
medicina para o palanque político. 

O fato é que a doença foi politizada e 
muita gente tenta tirar proveito da situa-
ção, se intrometendo em causas que não 
são suas, com outros interesses, dando 
palpites furados ou mesmo incitando rea-
ções meramente políticas ou ideológicas. 
Esse tipo de comportamento só gera mais 
conflito num momento que deveria ser de 
diálogo e união para vencer o inimigo que 
todos temos em comum: o vírus. 

É hora de deixar paixões políticas de 
lado e olhar para uma solução. E isso não 
se faz desvirtuando um movimento com 
uma pauta justa. O setor produtivo precisa 
se aliar ao poder público e buscar uma 
solução conjunta, para garantir fôlego à 
saúde pública sem estrangular a economia. 
Temos empresários e políticos sensatos 
e inteligentes para encontrar uma saída 
menos conflitante e justa para todos. É 
preciso sentar à mesa e conversar, mas 
“cada macaco no seu galho”. 

Em alusão ao Dia 
Mundial da Água, o 
SAAE de Marechal 
Cândido Rondon 
está desenvolvendo 
diversas atividades 
envolvendo 
estudantes, com 
o objetivo de 
incentivar as boas 
práticas no uso 
da água. Cerca de 
2.000 exemplares 
de revistas com o 
tema “Água é tudo – 
Vamos cuidar para 
não faltar” serão 
entregues para os 
estudantes da 3ª, 
4ª e 5ª séries das 
escolas municipais, 
nos próximos dias.



Política 3Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

25 de março de 2021

O VEREADOR JUCA DIZ QUE O ESPAÇO NUNCA RECEBEU UMA RESTAURAÇÃO ADEQUADA E 
SUGERE A RETIDA DO PRÉDIO PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO TERRENO

Ü

Vereador propõe projeto para que 
primeira Prefeitura de Marechal 
deixe de ser patrimônio histórico

Começou a tramitar esta semana 
no Poder Legislativo de Marechal 
Cândido Rondon o projeto de lei 
6/2021, de autoria do vereador 
João Eduardo dos Santos (Juca). 
Ele propõe a revogação da lei muni-
cipal 1.568/1985, que declarou o 
prédio da primeira Prefeitura como 
patrimônio histórico rondonense. 
Ele está situado na área central da 
cidade, no cruzamento das Ruas 
Sete de Setembro e Sergipe.

O imóvel, que no período de 
colonização serviu de sede da 
empresa Maripá, após a eman-
cipação do município foi doado 
pela companhia para servir de 
sede da Prefeitura de Marechal 
Cândido Rondon. 

Com ampliações, o espaço 
atendeu esta finalidade de 1960 
até 1979, quando o Poder Executivo 
mudou para o atual Paço Municipal.

Nas últimas décadas, o prédio 
foi utilizado por diversos órgãos 
públicos, sendo que atualmente 
estão nele instalados o Pro-
vopar e a Pastoral da Criança, 
além da Secretaria Municipal de 
Viação e Obras. 

Sem a devida manutenção, a 
estrutura, na sua maior parte em 
madeira, hoje está bastante precária, 
o que impossibilita até mesmo a 
utilização de algumas salas.

“Em mais de 35 anos desde seu 
tombamento, o imóvel nunca foi 
completamente restaurado, como se 
objetiva a instituição de um prédio 
público como patrimônio histórico”, 
lamenta o vereador Juca.

Ao pesquisar a legislação que 
resultou no tombamento do edi-
fício, ele identificou que nem o 
requerimento da Câmara que à 
época propôs a medida, e nem a 
lei municipal aprovada em dezem-
bro de 1985, apresentou qual-
quer fundamentação ou proposta 
sobre o que fazer com o antigo 

Em levantamento feito pela 
Confederação Nacional dos Municí-
pios (CNM) seis deputados federais 
do Paraná aparecem entre os 100 
melhores do ranking nacional de 
parlamentares municipalistas. Luizão 
Goulart (Republicanos), ex-prefeito 
de Pinhais, na região Metropoli-
tana de Curitiba, é o mais bem 
colocado na lista.

Dois deles tem base eleitoral 
no Oeste do Paraná: José Carlos 
Schiavinato (69º colocado) e Evan-
dro Roman (51º). Na lista também 
aparecem os deputados parana-
enses Aroldo Martins (54º), Sérgio 
Souza (70º) e Aliel Machado (77º).

O ranking classifica os depu-
tados por suas atuações em favor 
dos municípios.  

Construído na década de 1950, prédio foi doado à 
Prefeitura pela Colonizadora Maripá

Vereador João Eduardo dos 
Santos (Juca), autor do projeto

ACERVO CÂMARA DE VEREADORES
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Schiavinato, com atuação 
marcante na região, é o 69 

melhor avaliado do País

Seis deputados federais do Paraná estão 
entre os 100 melhor avaliados do Brasil

Ü

Ü

prédio. Nem mesmo o decreto 
que regularia o cumprimento da 
lei chegou a ser formulado.

O edifício tampouco está 
registrado no Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).

Ou seja, conforme o vereador, 
“não se especificou uma motiva-
ção, uma comprovação da possi-
bilidade desse tombamento, um 
planejamento de manutenção ou 
restauração. Apenas a vontade, digo 
que política, de conferir um título 
histórico ao imóvel”.

No orçamento do Município 
também não existe dotação ou 
projeto para sua restauração.

Como, a princípio, não existe 
interesse do governo municipal 
em investir na revitalização, Juca 
acredita que revogar a lei que ins-
tituiu o espaço como patrimônio 
histórico seja a melhor alternativa. 
Isso porque, assim, a Prefeitura 
poderia promover a retirada do 
edifício e dar uma nova destinação 
à área. Ou, ainda, fazer a moder-
nização da estrutura, o que hoje 
não é permitido pelo fato de ser 
um prédio tombado.

“O imóvel se encontra em local 
nobre do município e poderia ser-
vir para novas construções, ou até 
mesmo ser remodelado, cumprindo 

com a utilidade efetiva do bem 
público. Observando que em mais 
de três décadas o bem permaneceu 
ignorado perante seu tombamento, 
sequer aparentando ser um patri-
mônio histórico e com risco cons-
tante de aumentarem suas avarias, 
entendo que a revogação da lei se 
mostra imperiosa, possibilitando ao 
Executivo Municipal a administração 
efetiva do imóvel”, reforça Juca.

O projeto de lei foi baixado para 
análises e pareceres das Comissões 
de Justiça e Redação e de Educa-
ção, Cultural, Saúde, Bem-Estar 
Social e Ecologia. Após os devidos 
pareceres a matéria será votada 
pelos vereadores. 

Ü

Elio deputado
O rondonense Elio Rusch (DEM) deve voltar a ocupar cadeira na 
Assembleia Legislativa do Paraná a partir da próxima semana. Ele 
ocupará novamente a vaga da deputada Maria Victória (PP), que 
se licencia a partir desta sexta-feira (26) para licença maternidade. 
Rusch já assumiu por cerca de 6 meses em 2019 e agora deverá ficar 
no cargo por período semelhante. Sem tempo para encaminhar novos 
projetos, pretende se empenhar para dar andamento a questões 
encaminhadas no passado e que estão paradas. 

Perda da mãe
Nesta quarta-feira (24), Elio Rusch perdeu a mãe, Orminda, que 
estava há vários dias hospitalizada em função da covid-19. Ela não 
resistiu e faleceu aos 92 anos de idade. Além de Elio, ela teve outros 
três filhos: Ereneu (in memorian), Reni e Dirce. 

Hospitalizado
O prefeito de Toledo, Beto Luniti (MDB) também precisou ser 
hospitalizado esta semana em função do coronavírus. Segundo o 
último boletim médico, seu estado clínico era estável. Várias lideranças 
políticas da cidade já foram acometidas gravemente pela doença. O 
deputado Schiavinato segue internado no Hospital Sírio-Libanês, 
em Brasília. O ex-deputado Dilceu Sperafico também precisou ser 
hospitalizado no mesmo hospital há alguns dias. Em janeiro, Neusa 
Bisognin, esposa do presidente da Câmara de Toledo, Leoclides 
Bisognin (MDB), faleceu devido a doença. Em setembro do ano 
passado, o ex-chefe da 20a Regional de Saúde, Odacir Fiorentin, 
também faleceu de covid, aos 55 anos.

Tratamento precoce
Vem gerando muita repercussão, especialmente nas redes sociais, 
o requerimento de autoria dos vereadores Claudinho Kohler (PP) 
e Gordinho do Suco (DEM), que teve também a adesão de Moacir 
Froehlich (MDB), pedido que a Secretaria Municipal de Saúde 
estimule a adoção do tratamento preventivo contra a covid-19 nos 
atendimentos pela rede pública em Marechal Cândido Rondon. Os 
vereadores sustentam que este é o anseio da maioria da comunidade. 
Por outro lado, muitos especialistas e entidades médicas criticam 
o método por não haver comprovação científica de sua eficácia. Os 
vereadores argumentam que “numa guerra se luta com todas as 
armas disponíveis”, defendendo o kit covid.

Mudou o tom
Já o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação na 
noite da última terça-feira (23), mudando completamente o tom do 
seu discurso, desta vez defendendo a vacina e anunciando ampliação 
da distribuição de doses, sem mencionar uma vez sequer a questão 
do tratamento precoce. O pronunciamento foi justamente no dia em 
que o Brasil ultrapassou pela primeira vez desde o início da pandemia, 
o registro de 3 mil mortes pela covid no espaço de 24 horas. 

Comércio angustiado
O comércio de Marechal Cândido Rondon está angustiado por não 
poder abrir as portas aos sábados. A medida decorre que o município 
resolveu seguir o que determina o decreto estadual, em que nos 
municípios com mais de 50 mil habitantes, o comércio deve ficar 
fechado no final de semana. O decreto, a princípio, vigora até o dia 1º 
de abril. Existe um temor dos lojistas que novas medidas restritivas 
surjam nos próximos dias, prejudicando ainda mais suas atividades 
econômicas já tão penalizadas ao longo do último ano.
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O ATUAL PRESIDENTE 
DA CÂMARA SABE QUE 
PARA CHEGAR LÁ É 
NECESSÁRIO MOSTRAR 
MUITO TRABALHO, 
DEDICAÇÃO, 
CAPACIDADE, CARÁTER, 
DINAMISMO E IDEIAS

reportagem do jornal Tribuna do Oeste inicia nesta semana uma série de entrevistas com os presidentes 
de Câmaras de Vereadores. A primeira é com um dos presidentes mais jovens da região. Felipe Roberto 
Schindler (o Chiquinho), de Nova Santa Rosa, possui apenas 26 anos e já está em seu segundo mandato 
no legislativo municipal. O primeiro assumiu aos 21 anos.

É um jovem promissor na política nova-santa-rosense que mostra habilidades e competências 
necessárias para ser um bom representante do povo. Possui formação em técnico agrícola e é acadê-
mico de agronomia.

Na entrevista falou do trabalho no legislativo, do relacionamento com o executivo e também as suas 
pretensões políticas: “Penso que a grande maioria dos que estão no meio político sempre almeja chegar 
ao ponto mais alto da política no município. Quero fazer por merecer para chegar ao topo”, enfatizou 
o jovem vereador.

“Almejo, sim, chegar ao topo 
na política de Nova Santa Rosa”

Ü

n TRIBUNA DO OESTE - Como estão os traba-
lhos frente ao legislativo de Nova Santa Rosa?

FELIPE SCHINDLER - É uma alegria e um 
compromisso muito grande estar à frente do 
legislativo de Nova Santa Rosa. Os trabalhos estão 
fluindo muito bem, com muito diálogo entre 
os vereadores. Esperamos que continue assim, 

n Como está o relacionamento com o poder 
executivo? Qual a expectativa com relação a 
mais esta gestão?

O relacionamento com a administração Nor-
berto e Noedi está andando muito bem. Sempre 
tivemos uma parceria e um bom diálogo, inclusive 
na gestão passada. Hoje, como presidente da 
Câmara, este diálogo é ainda mais intenso. Esse 
estreitamento entre os poderes e muito salutar, 
para que sempre possamos fazer o melhor para 
o município. Levamos ao executivo as demandas 
de todos os vereadores. Sabemos que nem todos 
os pedidos feitos, através de indicações e requeri-
mentos, podem ser atendidos. Mas sabemos que 
administração faz o que é possível. A expectativa 
para mais uma gestão do prefeito Norberto é 
bastante grande, já que tenho a certeza de sua 
capacidade para administrar o município.

n Qual é a marca que a sua gestão pretende deixar?
Quero deixar a marca de que podemos (os 

nove vereadores) ser unidos, demonstrando 
sempre muito diálogo.  Estamos aqui para cobrar 
e também auxiliar o prefeito. Devemos estar 
juntos nas tomadas de decisões.

n Qual o futuro político que pretende alcançar?
Penso que a grande maioria dos que estão no 

meio político sempre almeja chegar ao ponto mais 
alto da política nova-santa-rosense, como ao cargo 
de prefeito ou vice-prefeito, para poder contribuir 
ainda mais com o desenvolvimento do município. 
Sou vereador de dois mandatos e, agora, presidente 
da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rosa. Com 
certeza é uma boa base para chegar ao topo. É uma 
longa caminhada, onde temos que mostrar muito 
trabalho, dedicação, capacidade, caráter, dina-
mismo, ideias e outras competências para que 
as pessoas possam acreditar e um dia, fazer por 
merecer chegar ao cargo máximo no município.

n Considerações finais.
Agradeço ao espaço aberto pelo jornal. Como 

representante do poder legislativo, estou à 
disposição da comunidade e lutando sempre 

pelo melhor para o município. Esperamos 
que essa pandemia passe logo.  

com vários projetos, proposições e indicações. 
Isso mostra o empenho que os vereadores 
estão tendo em prol do município.

n  Com está o relacionamento entre os 
vereadores?

O relacionamento está muito bom. Há 
entendimento entre vereadores de situação 

e oposição. Temos que ter sempre o diálogo, 
para chegar a um consenso do que for 
melhor pra o município e não para o 
que for melhor para a política. 

n A pandemia afetou o trabalho na 
câmara de vereadores?

Diretamente não foi afetado. As ses-
sões continuam normalmente, porém, 

sem a presença de público. Tudo é trans-
mitido via página da Câmara de Vereadores 

no Facebook, outras redes sociais e imprensa 
local. Tivemos algumas perdas grandes no 

município para a Covid-19, entre 
elas, a diretora da Câmara de 

Vereadores, Vera Carvalho. 
Famílias que perderam 

seus entes queridos 
para esta doença. 
Perdas irreparáveis.

Felipe 
Roberto 

Schindler: 
jovem 

promissor na 
política nova-

santa-rosense
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O PARLAMENTAR MENCIONOU TER FIRMADO COMPROMISSO COM A VILA GAÚCHA, ESPECIALMENTE 
COM OS IDOSOS, DE QUE LUTARIA PELA CONQUISTA DE UMA NOVA SEDE RECREATIVA

Ü

Arion busca recursos 
federais para clubes de 
idosos em Marechal 

Parlamento
Ademir Marcelo Kochenborger, vereador de Pato 
Bragado, solicitou abertura de rua ligando ao conjunto 
Habitacional Alvorada, Projeto Mutirão e o Loteamento 
Social., facilitando, desta forma, o acesso de veículos e 
principalmente pedestres.

Edil bragadense Mauricio Lunkes sugeriu a execção de 
reforma e ampliação do Centro Cultural Arte e Encanto. 

Dante Mundt, parlamentar de Pato Bragado, sugeriu a 
instalação de letreiro com dizeres “EU AMO PATO BRA-
GADO” no Lago Municipal. 

Vereadores de Quatro Pontes Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei 
Joner e Jean Marcos Caramore Steltter sugeriram melhorias no 
Condomínio Jardim União, com a manutenção da iluminação pública 
e troca de lâmpadas, bem como a colocação de grades de segurança 
nos bueiros/bocas de lobo.

Vereadores Pedrinho Aloisio Tonelli, Silvestre Rohden e Solange 
Lurdes Ferreira sugeriram ao Executivo de Quatro Pontes a destinação 
da rua coberta como espaço físico permanente para a comercialização 
da Feira do Produtor do Município.

Nadir Backes, de Entre Rios do Oeste, sugeriu a instalação 
de parque infantil no Bairro Paraíso

Lisa Hanzen e Robson Lermen sugeriram 
melhorias no Loteamento Ames, como colo-
cação de lombadas, melhorias nas calçadas, 
alargamento da rua em frente ao horto muni-

cipal, pintura de avisos, entre outros.

James Blausius (Laco), edil de Mercedes, sugeriu  estudos 
visando a inclusão ao calendário oficial de Eventos do 
Município, uma data de Torneio de Pesca para crianças 
e adultos no Lago Municipal Theobaldo Loffy. Em outra 
proposta sugeriu a elaboração de projeto urbanístico para implantação 
de trilha ecológica e um mirante no Município. 

Dionisio Heinzen, vereador de Mercedes sugeriu execução 
de melhorias com colocação de solo-brita iniciando-se na 
estrada que interliga a Linha Gleba até a Linha Tapejara, 
especificamente até a Leitaria Santa Fé, dando sequência 

até a propriedade do Senhor Medin, na Linha São Marcos. Também 
sugeriu melhorias com pinturas na pista de rolamento, na estrada que 
interliga a sede municipal ao Distrito de Três Irmãs.

Vereador de Mercedes Gilson Backes sugeriu a execução 
de melhorias através do recapeamento e implantação de 
lama asfáltica nas ruas do Distrito de Três Irmãs. 

Vereadores de Nova Santa Rosa Ari Schmidt, Felipe Schindler, Marli 
Hardt, Alvido Hergesell e Valdir Kelm solicitaram calçamento em 
todas as estradas do Município, além de asfalto frio TST (Tratamento 
Superficial Triplo) sobre todos os calçamentos e também alteração das 
calçadas fazendo estacionamento nas ruas 3 de Maio, Maripá e Toledo.

Vereador rondonense Pedro Rauber solicitou a constituição de 
um grupo de voluntários, com amplo apoio do Poder Público, com 
o objetivo de desenvolver um Programa de Educação Ambiental 
voltado com enfoque principal na limpeza dos córregos e riachos 

que possuem suas nascentes na sede de Marechal Cândido Rondon.

Moacir Froehlich, parlamentar rondonense, sugere que o Executivo 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, procure 
disponibilizar respiradores mecânicos em alguns leitos do Hospital 
de Campanha, permitindo assim que referida estrutura esteja 
ainda mais completa para atendimento da população, já que os números 
de infectados pelo COVID-19 permanecem altos e os leitos do Hospital 
Municipal e da UPA Dr. Edgar Netzel estão praticamente esgotados, o que 
pode obrigar a abertura do Hospital de Campanha já nos próximos dias. 

O vereador Arion Nasihgil apre-
sentou nesta semana requerimento 
através do qual solicitou informações 
da prefeitura municipal sobre o 
fornecimento de terreno e a cons-
trução de nova sede para o Clube 
de Idosos Estrela do Oeste, sediado 
na Vila Gaúcha, bem como para 
o Clube de Mães e a Associação 
de Moradores do referido bairro, 
que funcionam no mesmo local. 

Arion tem trabalhado desde o 
seu primeiro mandato em favor de 
entidades associativas do município, 
ressaltando que o foco agora está 
voltado para a construção de um 
novo pavilhão para o clube da Vila 
Gaúcha. Ele solicitou à administração 
municipal que informe se há recursos 
disponíveis no orçamento para a 
obra ou, em caso negativo, que 
seja estimado o valor necessário e 
apresentado o respectivo projeto, 
para que o vereador busque em 
Brasília os valores necessários.

“Essas entidades são, muitas 
vezes, a principal fonte de lazer dos 
nossos cidadãos, merecendo nossa 
atenção. Firmei um compromisso 
com a Vila Gaúcha, especialmente 
com idosos de lá, de que lutaria 
pela conquista de uma nova sede 
recreativa. A construção de um novo 
pavilhão depende exclusivamente 
da prefeitura, que é quem tem o 
poder de executar, mas estamos aqui 
para ajudar a viabilizar e possibilitar 
a obra. Junto dela, também estamos 
trabalhando em várias frentes para 
atender a demanda de outros clubes 
rondonenses”, afirmou Arion.

Valdir Kelm (PSC) foi eleito 
vereador de Nova Santa Rosa em 
novembro de 2020. Na legislatura 
passada, era suplente de vereador.

O mandatário avalia de forma 
positiva os trabalhos realizados nos 
dois primeiros meses de 2021. 
Segundo ele, importantes projetos 
foram apresentados e aprovados, 
todos, visando o crescimento e 
desenvolvimento de Nova Santa 
Rosa. “Foi um começo muito posi-
tivo. Apesar da pandemia, todos os 
esforços estão concentrados em 
fazer o melhor para o município e 
para população. Não vamos medir 

Em outra proposição, Arion 
questionou a administração munici-
pal sobre a demora no andamento 
da regularização fundiária de 335 
imóveis, através de parceria firmada 
entre a Prefeitura e a COHAPAR. 
Os imóveis estão localizados nos 
Loteamentos Augusto I e II, Vila 
Martins, Santo Amaro e nos muti-
rões dos distritos de Porto Mendes, 
Margarida e Iguiporã, sendo que 
o atual processo de regularização 
teve início em 2018 e ainda não foi 
finalizado, motivando a cobrança.

Já em indicações, ele sugeriu 
à administração municipal uma 
campanha de divulgação e cons-
cientização da população acerca 
da necessidade e dos benefícios 
da separação do lixo reciclável dos 

descartes orgânicos, bem como 
propôs que a Prefeitura melhore 
a pavimentação asfáltica e instale 
novos postes de iluminação ao longo 
da Rua Porto Alegre, na região do 
Frankfurt, uma vez que tal rua é 
uma via importante, inclusive para 
o deslocamento até a UPA 24h.

De outra parte, em proposição 
conjunta com o vereador Claudi-
nho, Arion cobrou que a Prefeitura 
verifique a situação das placas de 
“preferencial” e de “pare” em 
diversos pontos da sede muni-
cipal. Os vereadores alertaram 
que, enquanto algumas estão 
encobertas pela vegetação, em 
outros cruzamentos de rua esta 
sinalização não existe, o que eleva 
o risco de acidentes. 

Valdir Kelm avalia início dos trabalhos 
no legislativo nova-santa-rosense

esforços para que este trabalho 
continue. Serão quatro anos muito 
profícuos”, destacou o edil.

PEDIDOS
Entre as indicações apresentadas 

por Valdir, destaque para o pedido 
de lombada na Avenida Santo Cristo, 
na saída para Marechal Rondon; 
colocação de lombada na rua 29 
de Abril, próximo a escola muni-
cipal; limpeza em lotes urbanos, 
para evitar a proliferação do mos-
quito da dengue e outros insetos; 
e readequação das estradas rurais 
na Linha Jundiaí.



22 empresas paranaenses, a 
maioria cooperativas, estão na 
lista das 100 maiores empresas 
brasileiras do agronegócio
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Na mais recente publicação da 
revista Forbes, 22 empresas para-
naenses, a maioria cooperativas, 
estão na lista das 100 maiores 
empresas brasileiras do agrone-
gócio de capital aberto.

A lista leva em consideração 
empresas com faturamento no 
Brasil de pelo menos R$ 1 bilhão 
em 2019, com base em informações 
de demonstrativos financeiros das 
empresas da Confederação Nacio-
nal da Agricultura e Pecuária do 
Brasil e da empresa de informações 

financeiras Economatica.
De acordo com a Forbes, é 

considerado também o grau de 
atuação de cada empresa ou grupo 
no agronegócio brasileiro, ainda 
que sua atividade principal tenha 
relação indireta com a produção 
agropecuária nacional.

Dentre as 22 empresas para-
naenses relacionadas estão:

Na 16ª  posição a Coamo, 
de Campo Mourão, com receita 
de 13 bilhões e 200  milhões de 
reais; a C. Vale, de Palotina, na 21ª 

posição e receita de 8 bilhões e 900 
milhões de reais; a Lar Cooperativa 
na 23ª posição, com receita de 6 
bilhões e 700 milhões de reais; a 
Copacol, de  Cafelândia em 34º 
lugar, receita de 4 bilhões e 100 
milhões de reais; a Frimesa, na 47ª 
posição, com receita de 2 bilhões e 
800 milhões de reais; a Coopavel, 
de Cascavel, 50ª posição e receita 
de 2 bilhões e 700 milhões de reais; 
e também a  Copagril, na posição 
77 da lista, com receita de 1 bilhão 
740 milhões de reais.

Em tempos de tantas restri-
ções, limitações e impedimentos, 
o “pulo do gato” é entender como 
transformar um ano atípico como 
este, em um ano de possibilida-
des. Mas será que isso é possível?

O coach e palestrante Diego 
Francener foi o convidado do pro-
grama “Sob Medida” da CATVE 
na sexta-feira (19) para explicar 
a metodologia aplicada no seu 
treinamento, que tem como 
objetivo central, apresentar um 
caminho para aquelas pessoas 
que canalizam o foco e energia 
nos locais errados. De acordo 
com o treinador, “é mais do que 
possível mudarmos o rumo da 
nossa história e assumirmos o 
protagonismo de nossas vidas, 
basta colocarmos o foco no lugar 
certo, identificar as lacunas e 
planejar as ações”.

Francener pondera dizendo 
“que muitas pessoas não conse-
guem encontrar uma saída para 
as mazelas que se apresentam, 
e além de viverem mal, transfe-
rem a culpa de suas inabilidades 
para terceiros: marido, esposa, 
governo, filhos, pandemia, e aca-
bam focando apenas no problema 
e não na solução”.

O coach revela que existem 
mecanismos que identificam os 
pontos de melhoria das pessoas, 
nas mais diversas áreas da vida, 
e quando isso é descoberto, um 
oceano de possibilidades se apre-
senta “é como se fosse um mapa 
do tesouro da sua própria vida, 
você enxerga o que precisa ser 
melhorado, planeja ações em uma 
agenda de atividades, e inicia um 

processo de crescimento intenso 
e ininterrupto”.

No entanto, para que o desen-
volvimento de fato ocorra, três 
princípios são fundamentais: 
constância, disciplina e ação. 
Conforme explica o palestrante, 
estes são os pilares do seu trei-
namento, “se eu não for cons-
tante naquilo que me propus a 
fazer, terei resultados medíocres, 
agora se eu canalizar energia e 
ser disciplinado, os resultados 
virão de forma rápida e eficaz”.

 “2021 O Melhora Ano de Sua 
Vida” é um treinamento que vem 
impactando a vida das pessoas 
na região Oeste do Paraná, e de 
acordo com Diego, é imprescin-
dível em tempos como estes, pois 
promovem engajamento e saúde 
mental para a vida das pessoas 
que tem suas mentes ocupadas 
com o negativismo, em virtude do 
cenário pandêmico que hora se 
apresenta, “muitas pessoas não 
só adoeceram fisicamente, mas 
mentalmente também, precisamos 
urgentemente apresentar soluções 
para que elas se reconectem e 
vivam novamente”.

Mercedes lança Processo 
Seletivo Simplificado para 

contratação temporária 
de professores

Mais informações podem ser obtidas 
no site do Município de Mercedes: 
 http://www.mercedes.pr.gov.br/a

A Administração de Mer-
cedes, através da Secreta-
ria Municipal de Educação 
e Cultura, lançou Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) 
destinado a contratação 
temporária de professores 
substitutos.

As inscrições para o pro-
cesso estão abertas até o dia 
07 de abril. O valor da inscrição 
é de R$ 30,00 e o pagamento 

deve ser efetuado até o dia 
14 de abril. A prova será apli-
cada no dia 24, no período 
vespertino, com local ainda 
a ser definido.

A convocação para as 
vagas informadas será feita 
de acordo com a necessidade 
e a conveniência do Poder 
Executivo Municipal, dentro 
do prazo de validade do Pro-
cesso Seletivo. 

O Polo UAB (Universidade Aberta 
do Brasil) de Nova Santa Rosa contará 
com o curso de Pós-Graduação (Especia-
lização) em Gestão Pública Municipal, 
ofertado gratuitamente pela Universi-
dade Estadual de Maringá (UEM). As 
inscrições podem ser realizadas até o 

dia 31 de março de 2021 por meio do 
site da UEM. Os editais com todas as 
informações estão publicados no portal 
do NEAD em https://portal.nead.uem.br. 
Maiores esclarecimentos sobre os pro-
cessos seletivos podem ser obtidos por 
meio do e-mail tutoria-nead@uem.br.

Os cursos são totalmente gratui-
tos, uma vez que são ofertados por 
meio do convênio estabelecido com 
a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
no âmbito do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil/UAB.

Nova Santa Rosa terá curso de especialização 
em Gestão Pública Municipal

Coach explica como transformar um ano atípico, em oportunidades de crescimento
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l 40 anos de altos e baixos
A reportagem do jornal Tribuna do Oeste foi falar com um produtor de leite que está há 40 anos na atividade. Valmor Herpich, que reside em uma 

propriedade rural próxima da cidade de Marechal Rondon, confirma que a atividade leiteira sempre teve seus altos e baixos. “Para quem tem pouca 
terra ainda é uma boa alternativa”, respondeu ele, ao ser questionado se a atividade ainda vale a pena. Ele acrescentou que os investimentos que o 
produtor faz na atividade, devem ser “com os pés no chão”, ou seja, investir somente o necessário, para não ter problemas financeiros e a atividade 
da propriedade se tornar inviável. 

Herpich possui uma área de terra de mais de 10 alqueires e outros três arrendados. Todo o espaço é utilizado para a produção de alimentos para 
os animais.  Possui 60 animais em lactação com média de produção de 1350 litros de leite/dia. Para Valmor, o problema maior do produtor é o custo 
de produção. Segundo ele, de um ano para cá aumentou 100%. “O preço do milho e do farelo de soja dobrou. Isso tudo encarece a produção”.

Valmor reside com a família na propriedade e também possui colaboradores rurais. Sobre o atual preço, ele menciona que em dezembro a indús-
tria pagou R$ 2,25 pelo litro. Já hoje, a média está em R$ 1,90. “Tem muito produtor desanimado. A gente sempre fica na expectativa de que as coisas 
vão melhorar. O leite spot (leite cru comercializado entre as indústrias) já reagiu, então acho que o preço para o produtor também vai melhorar”, 
afirmou.

Questionado sobre se pensa em parar com a atividade, Valmor, com um sorriso no rosto, respondeu: “Quem sabe, se um dia eu me aposentar”.

A região oeste do Paraná já foi uma das principais pro-
dutoras de leite do País. Hoje, é a segunda no estado, já 
que nos últimos anos, a região sudoeste tem sido a maior 
produtora de leite do Paraná.

Bons tempos eram aqueles em que o “cheque do leite” 
movimentava a cidade. A instabilidade do preço, neces-
sidade de alto investimento em tecnologia e alto custo de 
produção são alguns dos fatores que fazem com que os 
produtores rurais desanimem da atividade.

BAIXA NO CONSUMO FOI 
UM DOS FATORES QUE FEZ 
COM QUE O PREÇO PAGO 
PELO LITRO FICASSE 
ABAIXO DE R$ 2,00

Valmor Herpich possui 60 vacas em lactação que 
produzem em média 1350 litros/dia: “A gente sempre 

fica na expectativa de que as coisas vão melhorar”. 
Ü

Alceu Bergmann, produtor de leite e presidente da CooperMilch:  
“A expectativa é que o mercado se anime novamente, 

especialmente com a chegada do período mais frio do ano”. 
Ü

l Baixa
Em fevereiro, o preço do leite ao produtor fechou, pela primeira vez em seis meses, abaixo de R$ 2 por litro – a 

“Média Brasil” líquida foi de R$ 1,9889/litro. Com isso, a baixa no acumulado do primeiro bimestre chegou a 7,5%, em 
termos reais (descontando a inflação pelo IPCA de fevereiro/21). Esse movimento de queda no campo deve persistir em 
março, influenciando, portanto, as cotações do leite que foi captado em fevereiro.

Expectativas de agentes do setor indicam que o recuo no preço deve ser em torno de 2,5%, o que, caso se concretize, 
resultaria em diminuição de 9,8% no acumulado do primeiro trimestre de 2021. Ainda assim, os valores registrados neste 
primeiro trimestre superam os do mesmo período de anos anteriores, representando recorde da série histórica do Cepea 
(iniciada em 2004). A média deste trimestre supera em 34,5% a do mesmo período de 2020, em termos reais.

l Fatores
A desvalorização do leite no campo se deve ao 

enfraquecimento da demanda por lácteos, dado 
o contexto de diminuição do poder de compra do 
brasileiro, do fim do auxílio emergencial para mui-
tas famílias, do recente agravamento dos casos 
de Covid-19 e da elevação do desemprego. Desde 
dezembro de 2020, observa-se intensificação da 
pressão exercida pelos canais de distribuição junto 
às indústrias para obter preços mais baixos nas 
negociações de derivados.

E o fraco desempenho das vendas de deriva-
dos em fevereiro deve influenciar negativamente 
o pagamento ao produtor pelo leite captado 
naquele mês (e a ser pago em março).

Quanto ao preço do leite fornecido em março 
e que será pago em abril, há dúvidas sobre a 
manutenção ou não da tendência de queda. 
Apesar de as cotações de muçarela terem recuado 
na primeira quinzena de março, houve valorização 
no leite UHT e no leite em pó no período.

Ressalta-se que o mês de março marca, sazo-
nalmente, um período de transição para a entres-
safra da produção leiteira, especialmente no sul do 
País. Além do impacto climático negativo sobre as 
pastagens, a produção de leite deve ser prejudicada 
pelas menores quantidade e qualidade das silagens 
neste início de ano, devido ao clima desfavorável no 
último trimestre de 2020.

Ademais, a valorização considerável e contí-
nua dos grãos (principais componentes dos custos 
de produção da pecuária leiteira) tem compro-
metido a margem do produtor leiteiro. É preciso 
considerar, também, que, diante da desvaloriza-
ção do Real frente ao dólar e da alta nos preços 
internacionais de lácteos, as importações devem 
permanecer em queda, o que pode intensificar a 
restrição de oferta nos próximos meses.

l Momento difícil
O presidente da CooperMilch (Cooperativa Agroindustrial 

Leite Oeste), Alceu Bergmann, que também é produtor de leite, 
confirmou que o preço pago pelo litro do leite teve queda de 
cerca de R$ 0,30. “Pelo que pudemos acompanhar, com o fim do 
auxílio emergencial o consumo de leite baixou. Desta forma as 
indústrias formaram estoque de leite longa vida e muçarela. Com 
isso, a indústria baixou o preço ao produtor, que está em dificul-
dades. Alguns reduziram o plantel de animais, outros descartaram 
animais, já que o preço da carne está excelente, e há aqueles que 
deixaram a atividade”, esclareceu.

l Expectativa
Bergmann destacou, porém, que a expectativa é que o 

mercado se anime novamente, especialmente com a chegada do 
período mais frio do ano, quando o consumo tende a aumentar. 
Outro fator que pode colaborar na alta, segundo o presidente, é o 
fato de que não houve mais importação de leite, como aconte-
ceu há algum tempos atrás. “Se exportou mais, já que o Real está 
desvalorizado e o dólar em alta. Empresas de fora estão fazendo 
bons negócios. Estamos na expectativa que o preço melhore nos 
próximos meses”, afirmou.

PRODUTORES DE LEITE AMARGAM MAIS UMA 
QUEDA NO PREÇO PAGO PELO PRODUTO
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Empresários rondonenses enaltecem 
melhorias nos parques industriais

SEGUNDA ETAPA NO PARQUE INDUSTRIAL I I ESTÁ SENDO FINALIZADAÜ
O poder público municipal 

realizou, desde 2017, importan-
tes investimentos nos parques 
industriais de Marechal Rondon.  
O objetivo é oferecer condições 
adequadas para as indústrias 
instaladas nesses espaços, espe-
cialmente quanto aos acessos, 
através da pavimentação asfál-
tica de ruas.

Volume considerável de 
recursos já foi investido em 
obras nos parques Industriais 
I, II e III. São valores oriundos 
do governo estadual e também 
do próprio município. 

PARQUE INDUSTRIAL I
Às margens da BR 163 locali-

za-se o Parque Industrial I, onde 
aconteceu o asfaltamento da rua 
Jorge Alberto Guerreiro, além 
de galerias de águas pluviais e 
meio-fio, com investimento de 
mais de R$ 309 mil.

 A outra etapa de pavimen-
tação consistiu no asfaltamento 
da rua Airton José Kerber, que 
também recebeu obras de gale-
rias de águas pluviais, meio-fio e 
sinalização horizontal e vertical. O 
valor investido nessa etapa foi de 
mais de R$ 353 mil.

Portanto, mais de R$ 600 mil já 
foram investidos naquela região.

DEPOIMENTOS Empresários do ramo industrial destacam a importância das obras realizadas 
nos parques industriais, enfatizando os benefícios conquistados.

Pedro Paulo Schroeder, industrial que 
conhece há muitos anos a realidade do 
Parque Industrial I: “Conheço o Parque 
Industrial I desde 1994.  O acesso para 
as indústrias sempre foi um problema, 

devido às ruas não serem pavimentadas. 
Em 2020 fomos contemplados com 
a pavimentação asfáltica e outras 

melhorias. Foi um grande alívio. Agora a 
realidade é outra. Estamos muito felizes 

com as obras realizadas”.

Jeferson Silva Maciel, há mais de 30 anos 
com indústria instalada no Parque Industrial II: 
“Estamos há mais de três décadas no Parque 
Industrial II e posso afirmar que a mudança 
foi radical. Agora tudo está 100% asfaltado 
e com as demais obras urbanas necessárias.  

Não sofremos mais com a poeira e o barro. O 
trânsito também está fluindo muito melhor, 
inclusive para carga e descarga de materiais 
para as indústrias. Só temos a agradecer e 

parabenizar pelas obras realizadas”.

Carlos Lunkes, proprietário de indústria 
que está instalada no Parque Industrial II 

há 17 anos: “O Parque Industrial II é muito 
importante, tendo em vista as indústrias 

instaladas no local. As obras realizadas pelo 
poder público completaram o parque. O 

asfaltamento realmente era uma obra muito 
esperada e necessária, já que antes parte das 

vias contava com calçamento poliédrico, parte 
com cascalho e lama asfáltica. Nada estava 
padronizado. As obras realizadas fizeram 

toda a diferença para esta região que gera 
empregos e renda para o município”.

Janete Tatiane Sulzbacher, que possui 
empreendimento há quatro anos no Parque 

Industrial III: “A acessibilidade para as 
empresas melhorou muito. Falo por conta 
própria, pois tenho uma indústria onde o 

entra e sai de caminhões é constante. Antes 
da pavimentação asfáltica, as dificuldades 

eram muito grandes, sem contar o desgaste 
dos veículos.  Além disso o aspecto visual no 
parque também melhorou muito.  Estamos 
muito satisfeitos com as obras realizadas”.

PARQUE INDUSTRIAL II
Próximo ao portal está o Parque 

Industrial II, que hoje conta com 
60 empreendimentos e está pas-
sando por completa revitalização, 
recebendo investimentos de mais 
de R$ 2,7 milhões.

A primeira etapa compre-
endeu o asfaltamento das ruas 
Helmuth Roesler, Gernot Reuter, 
Alfredo Anklann e parte da Elói 
Lohmann, além da implantação 
de galerias de águas pluviais, 
meio-fio, calçamento e plantio 
de árvores. O investimento foi de 
mais de R$ 2,1 milhões.  

A segunda etapa está sendo 
finalizada e compreende a realiza-
ção de obras de asfaltamento do 
restante da rua Elói Lohmann e 
da Luiz Centenaro, que também 
receberá infraestrutura completa. 
O asfaltamento já foi realizado e 
falta ainda parte da calçada e a 
sinalização horizontal e vertical. 
O investimento será de quase 
R$ 643 mil.

PARQUE INDUSTRIAL III
No anel viário (contorno sul) está 

o Parque Industrial III, que recebeu 
importantes obras estruturais, como 
a pavimentação asfáltica de ruas, 
meio-fio e calçamento. O inves-
timento foi de quase R$ 660 mil.

PARQUE INDUSTRIAL IV
Além da atenção aos espaços 

industriais já existentes, um amplo 
projeto está sendo elaborado para 
o fracionamento e estruturação da 
área que foi adquirida para receber 
o Parque Industrial IV, paralelo à 
estrada que liga ao Clube Lira. Os 
recursos já estão sendo viabilizados 
para realizar as obras necessárias 
para que as primeiras indústrias 
possam se instalar no local.
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Variedades10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

 Dúvidas de Direito

Pessoas de Má-fé são aquelas que não
acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Uma semana bastante dinâmica e produtiva 
para você, ariano. Foco e determinação 
são seus aliados, em dias que favorecem 
inícios e trazem oportunidades.
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    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
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MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um ótimo momento para mudanças, 
virginiano. E conte com as parcerias 
para isso. Uma semana de foco nos 
relacionamentos. Mas cuidado com as 
discussões por bobagem.
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refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um momento inspirador, pisciano, cheio 
de insights. Você vai saber o que fazer em 
cada momento e ocasião, aproveite. Sua 
comunicação também tende a fluir melhor.
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morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Pense a longo prazo, taurino, e ouse sonhar. 
Então sente e planeje o passo a passo 
para alcançar suas metas e resultados. Um 
bom momento para os estudos.
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Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
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aproximadamente 3 horas.

Criatividade é sua maior aliada, geminiano, 
numa semana que favorece o novo e 
traz grandes oportunidades profissionais. 
Mas cuidado para não agir por impulso.
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Aproveite esse momento para dar 
andamento aos seus grandes sonhos e 
projetos, leonino. E foco no que de fato 
é essencial em sua vida.
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o horóscopo?

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Foco nas parcerias e relações, canceirano, 
que elas podem ajudar em tudo que você 
precisa. Mas fica de olho nas oportunidades 
profissionais que a vida pode te trazer.

culináriaculinária
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 Dúvidas de Direito
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acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um bom momento para pensar em seus 
parceiros, libriano, e em como melhorar 
seus relacionamentos. Você pode ter ótimos 
momentos na companhia de outras pessoas.

culináriaculinária
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Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um momento interessante para organizar 
a rotina, escorpiano, de forma que ela 
fique mais feliz e prazerosa. O céu traz 
oportunidades ed trabalho pra você.

culináriaculinária
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Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um bom momento para estar com quem 
você gosta, sagitariano. E se divertir. Bons 
ventos sopram em sua vida afetiva, 
aproveite.

culináriaculinária
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Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um bom momento nos assuntos familiares, 
capricorniano. Com boas conversas e 
entendimento. O céu também oferece 
oportunidades para cuidar da sua casa.

culináriaculinária
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Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um bom momento em termos de 
comunicação, aquariano. Isso indica uma 
fase favorável para reuniões, encontros, 
negócios.

Palavra cruzada
Variedades 11Tribuna do Oeste 

Quinta-Feira
25 de março de 2021

Misture a farinha de amêndoas, a farinha de trigo, o açúcar de confeiteiro e o chocolate. Passe 
a mistura por uma peneira para obter um pó fininho, reserve. Aqueça as claras no microondas 
por 30 segundos, mexa, veja se perdeu um pouco da viscosidade, se necessário coloque por mais 
30 seguntos até deixar morninho. Só tome cuidado para não deixar cozinhar. Coloque as claras 
numa batedeira, bata até formar clara em neve, depois misture aos poucos o açúcar refinado. 
Quando formar um creme firminho acrescente o corante misturando bem. Desligue a batedeira 
e acrescente a mistura que você peneirou aos poucos misturando com um batedor. Quando tiver 
bem homogêneo coloque a massa num saco de confeiteiro. Pegue uma forma forrada com papel 
manteiga e untada com farinha e manteiga, esprema o saco de modo que sejam dispostas na 
forma 40 bolinhas, macarons. Deixe descansar por 20 minutos, as bolinhas ficarão achatadas ede-
vem ter aproximadamente 2 cm de largura cada, não esqueça de deixar um espacinho entre cada 
macaron. Leve ao forno pré-aquecido a 170 graus por aproximadamente 15 minutos, sendo que 
deve-se deixar o forno entre-aberto com uma colher de pau nos últimos 8 minutos. Deixe esfriar 
os macarons. Caso fique difícil de tirá-los da forma sem quebrá-los, umedeça a forma com um 
pouco de água para que o papel manteiga absorva essa água soltanto mais facilmente os macarons.

l 90 g de farinha de amêndoas, se não encontrar 
    pode ser farinha de castanha de caju.
l 40g de farinha de trigo
l 200g de açúcar de confeiteiro
l claras de 3 ovos
l 3 colheres de sopa de chocolate em pó
l 30g de açúcar refinado
l 20 gotas de corante vermelho e 5 de corante 
    verde para obter uma cor meio marron

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Setor
defensivo
no time

de futebol

Associação
Brasileira
de Impren-
sa (sigla)

Diz-se da
roupa de
mendigos

"Meu (?)
Favorito",
animação

em 3D

O pastor
como Edir
Macedo
(Rel.)

Rasteira e
arpão, em
relação à
capoeira

Atividade
executada
no mata-

douro

Incluir em
inventário
(os bens) 

Forma do
cabo do
guarda-
chuva

Artur
Xexéo,

colunista
brasileiro

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Cidade 
fluminense
do MAC

O melhor
remédio
(pop.)

Canal des-
tinado à

condução
de água
Executor

da política
monetária

do país

Pessoas que pare-
cem cópias humanas

Modelo de carro
criado por Ford

A Princesa
do Brasil

(Cin.)

Que não
se põem

em dúvida 

Santo (abrev.)

Barco de
canoagem

Período
geológico

Unidade
do ângulo
Porção de 

bebida

Careca
Pedaço 
plano de 
madeira

Coletivo 
de "porcos"
Crustáceo
de praias

Ao (?): à
toa (pop.)
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(sigla)
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que tem

sete vidas
Guloseima

(?) Bill,
rapper

Agência
(abrev.)

Ondas
Médias
(abrev.)

Rosi Cam-
pos, atriz
paulista

André Sá,
tenista 

Disputar
de igual

para igual

Ferramenta de
coveirosFruto de

casca grossa, com
espinhos e coroa

Opção moderna para empresas
que não precisam de sede física 

"(?) da frente, porque 
atrás vem gente" (dito)

4/iole. 7/malvado — molambo. 8/aqueduto. 11/incontestes. 17/escritório virtual.

Macarons
PARA O RECHEIO 
GANACHE:
l 1 colher de sopa de 
    manteiga
l 130 g de chocolate 
    em barra ao leite
l 3 colheres de sopa de 
    nata ( creme de leite fresco) 

Recheio: Derreta o chocolate no microondas, leve os ingredientes 
do recheio ao fogo baixo misturando bem até formar um 
creme liso. Recheie uma face do macaron e feche com 
outro macarron como se fosse um biscoito recheado.
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Aniversariantes 
da Semana 

Venha-nos Visitar 
NOVO ENDEREÇO: Avenida Irio Jacob Welp, 2182 ( Próximo ao

Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) Mal. Cândido Rondon - PR

O tim tim da semana vai para a gerente da Casa Móveis de Mercedes,  Fabiane Warsneski que 
aniversaria no próximo dia 30 de março.  Na foto ela está acompanhada do esposo Juviano, 

ele é diretor da Viação e Obras do município

A bela Louize Andressa Schneider de Pato Bragado que no dia 27 completa mais um ano de vida

l QUINTA (25)
Josane Rauber, José Rech, 
Maria Isabell, Hilario Silva 
Hilario, Jeferson Lazaro, Tita 
Fiori, Agnaldo Barbosa, Maria 
Jose Pereira Batistini, Reinar 
Klagges Seyboth, Wiliam 
Giacobbo, Andriele Gireli Do 
Gito, Dany Galegahh, Emanuelle 
Fatima Weiss Cardozo, Maidi 
Rosane Ratke,Djessyca Schaefer 
Hollmann e Khaley Kassion Klein

l SEXTA (26)
Karina Eduarda Zuse Weiss, 
Claucir Maria, Jesiane 
Souza, Karina Marilei Richter, 
Rozange De Lara Batista, Gelci 
Kempfer, Arno Braulio Figur, 
Cristina Langner Frank, Vilson 
Da Silva, Cleyton Gonçalves, 
Noeli Hoelscher Lammel, Maidi 
Wutzke, Rozange De Lara Batista, 
Jair Matte e Ikey Luan Lopes

l SÁBADO (27) 
Sila Maria Gonçalves Kochem, 
Marlon Giehl, Lori Speck, Maria 
Solange Nunes, Rosane Kozerski 
Kunzler, Priscilla Teles Ramos, 
Andressa Besen, Luciani Thome de 
Souza, Angelica Ana Lenz Muller e 
Louize Andressa Schneider

l DOMINGO (28) 
Geovana Vorpagel, Viviane 
Silva, Janete Maciel, Itamar 
Bade, Verner Balkau, Abdell 
Sannan, Jacionete Nunes, 
Rodrigo Freitas, Jessica Stoef, 
Tamara Kunzler Rambo e Ivã 
Carlos Moellmann

l SEGUNDA (29)
Rosângela Alves, Noimi Petry, 
Liliana Custodio, Cristiane 
Rohde Ayres, Adriana Michalski, 
Rosangela Alves, Aline Rejala, 
Paulo Henrique Schu, Claudete 
Freiberger, Fabiano Lazarotto, 
Eliane Graciela Bianchessi, Valnice 
Schneider, Fabio Weiss, Anderson 
Luis Eich e Raquel Bruch

l TERÇA (30)
Tania Koch, Karine Munarini, 
Marise Cerny, Leandro Anschau, 
Edi Trento, Leandro Souza, 
Tati Suzbacher, Juliana Dilkin, 
Vagner Wilbert, Leila Rejane 
Vorpagel, Mariza Moraes, Erica 
Michaelsen, Analise Sonntag 
Rönnau, Jaqueline Galvão, 
Walace Clasen, Douglas Barella 
e Gabrielle Reuters

l QUARTA (31) 
Marcia Cristine Baudino, 
Fernando Nascimento, Amanda 
Cristina Cordova, Vasconcellos 
Almeida, Junior José Jacobs, 
Noeli Vogel, Erica Michaelsen,  
Alan Leonardo e Maiara Poleze

A Emanuelle e Carlos Cardozo comemoram no aniversário 
dela hoje (25), parabéns!

Toda beleza de Jéssica Faccim num registro de 
Leila FotografiasMomento em família do Pastor Isai Hort com a esposa Aline e as filha do casal
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Pato Bragado oferece mais de 150 variedades de 
plantas medicinais pelo projeto Farmácia Verde 

AS PLANTINHAS DA SAÚDE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DE TODA COMUNIDADE, SEM CUSTOS Ü
Seja quente ou gelado, os 

chás são sempre boas escolhas 
quando o assunto é alimentação 
saudável.  De folhas, ervas, flores, 
raiz ou sementes, existem chás 
dos mais variados tipos e gostos. 
Além de serem bebidas naturais, 
eles possuem peculiaridades para 
cada necessidade do organismo.

Em Pato Bragado as plantinhas 
da saúde estão à disposição de 
toda comunidade, sem custos e 
distribuídas em mais de 150 varie-
dades cuidadosamente cultivadas 
por Tercília Medin, a Bimba, na horta 
do Projeto Piá Luz do Futuro.   

Envolvida desde a infância com 
o cultivo e manejo de plantas medi-
cinais, Bimba é agente da fitote-
rapia no município, responsável 
pelo cultivo, poda e cuidado das 
plantas medicinais da Farmácia 
Verde, implantada pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 

VARIEDADES
Entre a vasta gama de plantas, 

Bimba informa que são mais de 
150 variedades medicinais, sempre 
ministradas com responsabilidade, 
ou seja, com as medidas certas, o 
modo de fazer e o aval do médico 
responsável. 

Ela aponta entre chás tradicio-
nais ofertados na horta, a hortelã, 
cavalinha, capim limão, erva doce, 
manjerona, poejo, manjericão, 
marcela, alcachofra e hibisco. Entre 
os aromáticos, destaque para o 
orégano, tomilho, açafrão e ale-
crim, além dos mais procurados 
que são o melão São Caetano, 
para alívio das dores no corpo e 
febre, como também a moringa 
para o colesterol e manutenção 
da saúde óssea. 

As pessoas que querem conhe-
cer um pouco mais dessa prática, 
podem comparecer na horta do 
projeto piá, na Rua Guarapuava, 
nas segundas, terças e quartas-
-feiras, das 7 às 11 horas e nas 
quintas e sextas-feiras, das 13 às 
17 horas.  

 Envolvida desde a infância com o cultivo e manejo de plantas medicinais, Bimba 
é responsável pelas plantas medicinais da Farmácia Verde Ü

Estão abertas em Quatro Pontes 
as inscrições ao Desafio de Ciclismo 
2021, organizado pelo Departa-
mento de Esportes. Os interessados 
devem se inscrever até sexta-feira 
(26), enviando uma mensagem via 
WhatsApp no 99984-0436 ou pes-
soalmente no departamento, com 
horário de atendimento das 08 ao 
meio-dia e das 13h30 às 17h30.

Para participar é preciso ter 
vínculo com o município, como 
residir ou possuir imóvel, trabalhar 

ou estudar ou possuir título de elei-
tor. A participação de menores de 
18 anos é de responsabilidade dos 
pais ou responsáveis. O desafio será 
realizado no período de 29 de março 
a 25 de abril, sendo que o participante 
propõe seu desafio pessoal. 

O controle do cumprimento do 
desafio será feito pelo departamento 
por intermédio de grupos no WhatsApp, 
pois os participantes terão que enviar o 
registro da atividade no aplicativo Strava. 
O evento recebe o apoio da Bicicletaria 

Pedal de Ouro, Positivo Materiais de 
Construção, Supermercado Krüger e 
Rádio Tropical FM.

SORTEIO DE BRINDES
 No dia 27 de abril haverá sorteio 

de brindes entre os participantes 
que concluírem seu desafio, com 
transmissão ao vivo no Facebook da 
prefeitura. Todos os participantes 
ganharão uma foto personalizada 
do evento (regras serão repassadas 
no grupo de WhatsApp). 

A Administração de Nova Santa Rosa, através da 
Secretaria da Agricultura, iniciou nesta semana o 

asfaltamento frio TST (Tratamento Superficial Triplo) 
sobre pedras irregulares. Serão aplicados 4.1 quilômetros, 

num período de aproximadamente 45 dias. Pede-se a 
compreensão da população, pois a equipe da secretaria 

estará envolvida nestes trabalhos.

Inscrições para o Desafio de Ciclismo 2021 
em Quatro Pontes encerram nesta sexta-feira

Secretaria de Esporte e Lazer rondonense 
realiza melhorias em ginásios de esportes

A Secretaria de Esporte e Lazer 
de Marechal Rondon está realizando 
melhorias em ginásios de esporte 
da sede e do interior. Conforme o 
secretário da pasta, Diogo Schneider, 
o trabalho consiste na substitui-
ção de lâmpadas menos eficientes, 
como às de vapor metálico, por 
refletores de LED.

O trabalho já foi realizado nos 
ginásios do Centro de Atendimento 
à Família (CAF) e no distrito de Porto 
Mendes. Na sequência, serão con-
templadas as praças esportivas de 
Margarida, Iguiporã e da Vila Gaú-
cha. Nesta última, inclusive, estão 
acontecendo outras melhorias 
como a reforma dos vestiários, 
piso da quadra, sala de depósito 

e instalações sanitárias.
O secretário destaca que o 

objetivo é deixar os ginásios em 

boas condições para que, assim que 
possível, possam ser utilizados pela 
comunidade e pelos educandários. 
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SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Ricardo José Kemfer torna público que irá 
requerer ao IAT, Renovação de Licença 
Ambiental Simplificada para Suinocultura 
– Sistema de Crechário a ser implantada 
no Lote Rural nº 237/A, do 13º Perímetro, 
da Fazenda Britânia, Linha Esquina 
Bandeirantes, Distrito de Novo Três Passos, 
Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Walmor Reinke torna público que recebeu 
do IAT, Renovação de Licença Ambiental 
Simplificada para Suinocultura implantada na 
Chácara N°12, Linha KM 09, Pato Bragado, 
Paraná. Validade: 10/03/2027.

SÚMULA DE PEDIDO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Jonas Marcelo Schlender torna público que irá 
requerer ao IAT, Renovação da Licença Ambiental 
Simplificada para Suinocultura implantada no 
Lote Rural nº 116.B, 14º Perímetro, Distrito de 
Novo Sarandi, Toledo, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Rosicler Grosbelli Fusinatto e Juarez Antonio 
Fusinatto, tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada 
para a atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 1.800 animais, a 
ser implantada no Lote Rural 171 Da Gleba 
11 – Linha Santa Clara -  Distrito De São 
Roque  - Santa Helena – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Wanize D. Scheffler Eduardo Henrique Paludo 
E Ademir Jose Paludo, tornam público que 
irão requerer ao IAT, a Licença Ambiental 
Simplificada para a atividade de Suinocultura 
no Sistema Terminação destinada a 1.800 
animais, em Parte do Lote Rural 183 da 
Gleba 18 – Linha Correia Porto - Distrito 
De Esquina Céu Azul - Santa Helena – Pr.

REQUER LICENÇA PRÉVIA 
CERÂMICA COSTA OESTE LTDA - 
CNPJ 03.839.482/0001-66, torna público 
que irá requerer ao Instituto Água e Terra - IAT 
a Licença Prévia, para a atividade extração 
de argila para cerâmica vermelha, localizada 
no imóvel em Linha Novo Paraíso, PR-488, 
Santa Helena/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Seno Rediess torna público que irá requerer 
ao IAT, Licença Ambiental Simplificada para 
Suinocultura implantada no Lote Rural nº 31, 
11º Perímetro, Linha Água Verde, Quatro 
Pontes, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

MARIO LUZANI, torna público que recebeu do 
IAT, a Licença de Instalação para a atividade 
de Piscicultura Comercial em uma área de 
11.640 metros quadrados a ser implantada 
no Lote Rural 111-A da gleba 02 – Distrito 
de São Clemente - Santa Helena – Pr, com 
validade até 27/12/2015.

    ASCMCR - Associação dos Suinocultores da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR 
Rua: Dom João VI, 935 – Centro – Marechal Cândido Rondon – PR  //  CEP: 85.960-000 
Fone: (045) 3254-1279  //  e-mail: amsmcr@gmail.com 

______________________________________________________________________________________________________ 

            
 
 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA DATA DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 
 
 

 O Presidente da Associação dos Suinocultores da Comarca de Marechal Cândido Rondon, no uso 
de suas atribuições legais, comunica o cancelamento da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que 
conforme estatuto da entidade teria a data limite de realização até 30 de abril (Art. 20, parágrafo 1º). 
 Em atendimento as determinações dos Governos Municipal e Estadual em relação as medidas de 
prevenção a propagação do Coronavirus (COVID-19), a Assembleia estará suspensa por tempo 
indeterminado. 

 
 
 

 
Marechal Cândido Rondon, 25 de março de 2021. 

                                                                                                                      
 
 
 

                                                                                                                    
                                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                                             Sergio Luis Barbian  
                                                                                                                          Presidente da ASCMCR 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIO LUZANI E LOURDES G. LUZANI, 
tornam público que irão requerer ao IAT, 
a Licença de Operação para a atividade 
de Piscicultura Comercial em uma área de 
11.640 metros quadrados implantada no Lote 
Rural 111-A da gleba 02 – Distrito de São 
Clemente - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

RAFAELA EDUARDA SALVETTI, torna 
público que recebeu do IAT, a Licença de 
Instalação para a atividade de Suinocultura 
no Sistema Terminação destinada a 2.000 
animais a ser implantada no Lote Rural 276 
Da Gleba 05 – Linha São Jose – Missal – Pr, 
com validade até 01/10/2020.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Rafaela Eduarda Salvetti e Everton Butzge, tornam 
público que irão requerer ao IAT, a Licença de 
Operação para a atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 2.000 animais 
a ser implantada no Lote Rural 276 Da Gleba 
05 – Linha São Jose – Missal – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

GILMAR PRESSEL torna público que 
recebeu do IAT, a Licença Simplificada 
para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA 
TERMINAÇÃO a ser implantada NO LOTE 
RURAL N°96/B/96/C/A/93/A PER. 20°, 
DISTRITO DE MARGARIDA - MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
GILMAR PRESSEL torna público que irá 
requerer ao IAT, a Renovação de Licença 
Simplificada para A ATIVIDADE DE 
SUINOCULTURA TERMINAÇÃO implantada 
NO LOTE RURAL N°96/B/96/C/A/93/A 
PER. 20°, DISTRITO DE MARGARIDA 
- MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

GMIL INDUSTRIA DE CORDAS E ELETRIFICA-
DORES DE CERCA LTDA torna público que irá 
requerer ao IAT, a Licença Simplificada para coleta 
de resÍduos não-perigosos a ser implantada Rua 
Gaspar Martins 410 - Quatro Pontes/PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Alceu Kniz torna público que recebeu do IAT, 
Renovação de Licença Ambiental Simplificada 
para Suinocultura implantada na Chácara 
N°114/115, Distrito de Três Irmãs, Mercedes, 
Paraná. Validade: 22/03/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

GILMAR PRESSEL torna público que 
recebeu do IAT, a Licença Simplificada 
para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA 
TERMINAÇÃO a ser implantada NO LOTE 
RURAL N°96/B/96/C/A/93/A PER. 20°, 
DISTRITO DE MARGARIDA - MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

SIMPLIFICADA
GILMAR PRESSEL torna público que irá 
requerer ao IAT, a Renovação de Licença 
Simplificada para A ATIVIDADE DE 
SUINOCULTURA TERMINAÇÃO implantada 
NO LOTE RURAL N°96/B/96/C/A/93/A 
PER. 20°, DISTRITO DE MARGARIDA 
- MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 

OPERAÇÃO-AMPLIAÇÃO
RONOLD STRELOW e JAQUELINE HANG 
STRELOW tornam público que receberam do 
IAT a Renovação da Licença de Operação-
Ampliação, para Suinocultura, instalada 
no Lote Rural n° 05, do 18° Perímetro, 
Linha Belmonte, no município de Marechal 
Cândido Rondon – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA
RONOLD STRELOW e JAQUELINE HANG 
STRELOW tornam público que irão requerer 
ao IAT a Renovação da Licença Ambiental 
Simplificada para Suinocultura, instalada 
no Lote Rural n° 05, do 18° Perímetro, 
Linha Belmonte, no município de Marechal 
Cândido Rondon – PR.

Tiveram início, há poucos dias, 
os trabalhos de assentamento de 
pedras irregulares em mais duas 
linhas rondonenses. A empresa 
Milico Mineração LTDA está rea-
lizando a obra de pavimentação 
poliédrica na Linha Concórdia, com 
área de 8.537,82m². O valor do 
investimento é de R$ 320.622,79.

Os recursos são oriundos de 
emenda parlamentar do deputado 

federal José Carlos Schiavinato e estão 
inclusos em um projeto total de 
investimento de R$ R$ 1.161.620,14, 
que beneficiará também as linhas 
Ajuricaba e Arara/Maracanã.

Outro trecho onde o assen-
tamento de pedras foi iniciado é 
na Linha Wilhelms, Margarida. A 
empresa vencedora do processo 
licitatório e responsável pela obra 
é a Hidrautork. A pavimentação 

terá metragem de 12.048,00m², 
aproximadamente 2 quilômetros 
lineares. O investimento é de R$ 
433.097,93, através de emenda 
parlamentar do deputado federal 
Evandro Roman e contrapartida 
do município.

Nos próximos dias, outras obras 
de calçamento devem ser iniciadas 
no interior, uma vez que as ordens 
de serviços já foram assinadas.
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