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Mulheres conquistam cada vez 
mais espaço, inclusive na política 

Energia solar
A Copel colocou em operação esta semana as 

três primeiras unidades geradoras da Usina Solar 
Fotovoltaica Bandeirantes, no Norte do Paraná. 

Outras três unidades geradoras serão energizadas 
ainda esse ano, totalizando 5,36 MWp de potência 
instalada, o suficiente para atender o consumo de 

energia de aproximadamente 10 mil pessoas.
PÁGINA 22

Em 2021 se completam 87 anos em que a mulher conquistou o direito de votar 
no Brasil. De lá para cá, as mulheres conquistaram cada vez mais espaço em 

diversos setores da sociedade, inclusive na política. Mas, a participação ainda 
é tímida. Mesmo representando 52,5% do eleitorado, as mulheres ocupam 

apenas 15% dos cargos eletivos. Além desta reportagem, confira nesta edição 
também mensagens em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que 

comemora-se segunda-feira, dia 8 de março. PÁGINA 07 
 PÁGINA 23

 Com saúde em 
colapso, ministro 

Pazuello visita a região 
nesta quinta-feira
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editorial IMAGEM da SEMANA

Dra. Cintia Fadini*

O IMPACTO DA AUDIÇÃO 
NA QUALIDADE DE VIDA

Em 3 de março é celebrado o Dia 
Mundial da Audição. O que deveria ser 
apenas um ato de conscientização, tem 
se tornado um importante alerta para a 
humanidade. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), cerca de 466 
milhões de pessoas sofrem de perda 
auditiva no mundo. A entidade afirmou 
ainda que, até 2050, o número pode 
aumentar para 900 milhões.

As razões mais comuns vão desde 
problemas genéticos a alta exposição aos 
ruídos, como também uso de medica-
mentos ototóxicos que possuem excesso 
de antibióticos e diuréticos, além de 
infecção por vírus e bactérias.

No entanto, os maiores vilões 
da audição podem estar em nos-
sas mochilas, bolsas, pendurados 
em nossas orelhas ou em cima de 
nossas mesas: os fones de ouvido e 
aparelhos com som muito alto. Sabe-
mos que há músicas que despertam 
diferentes sentimentos, alguns nos 
relembram paixões, outras ajudam a 
lidar com frustrações ou nos animam 
diante de desafios. Então, a pessoa se 
empolga e coloca o som lá nas alturas. 
O resultado é a perda de audição de 
maneira gradual.

 A nossa região, e por que não dizer 
o País todo, terá pela frente semanas 
muito duras. Talvez as mais duras em 
muitas décadas. A situação epidemio-
lógica do Brasil, que já era complicada, 
está ficando dramática. E dessa vez a 
nossa região está incluída. Sistemas de 
saúde, tanto públicos quanto privados, 
que ainda não entraram em colapso 
estão na iminência de entrar.

Se de um lado temos o drama na 
saúde, de outro há os empresários, que 
mais uma vez tiveram que fechar as 
portas, pagando por uma culpa que não 
é deles. A culpa é dos irresponsáveis 
que circulam por aí, aglomerando-se em 
festas e encontros clandestinos, sem 
cuidado algum. Estes que transportam 
esse vírus maldito de porta em porta, 
atingindo desde estranhos até pessoas 
do seu próprio meio familiar. 

Infelizmente, talvez o lockdown 
parcial que vivemos esta semana seja 
pouco para conter a disseminação do 
vírus. Até porque, muita gente ainda 
não se deu conta do momento grave 
que vivemos. Ou talvez só não queira 
enxergar. Muitos especialistas falam 
que será necessário um “lockdown de 
verdade” para dar resultado eficiente 
e conter o esgotamento da capacidade 
de atendimento nos hospitais. 

Estes alertas não podemos igno-
rar. Se houve quem teve algum acerto 
durante esta pandemia foram os médicos 
e cientistas. Políticos, de um modo geral, 
só bateram cabeça e criaram conflitos 
totalmente desnecessários nesta hora 
tão difícil para todos. Se queremos evitar 
um agravamento ainda maior, tanto da 
saúde quanto da economia, temos que 
ter disciplina e denunciar os infratores, 
os aglomeradores. 

Vivemos uma tragédia sem preceden-
tes. Quem de nós não conhece alguém 
que morreu ou ficou em estado grave 
por conta desta maldita doença? Há 
mais de um mês, morrem, em média, 
1,2 mil pessoas por covid-19 todos os 
dias. Isto precisa acabar.

Com a vacinação andando a passos 
de tartaruga, sem vagas de UTI sufi-
cientes para atender à demanda de 
doentes, cabe a cada um dos cidadãos 
agir com responsabilidade. A hora é 
de união para salvar vidas. * Fonoaudióloga e Audiologistal

Os primeiros sinais da doença apare-
cem quando a pessoa começa a solicitar 
repetições da fala, quando ela mesma 
começa a falar mais alto, esquece o 
que foi dito, irrita-se com alguns tipos 
de sons e, em alguns casos, passa a 
ouvir um zumbido frequente.

Outro detalhe importante que pode 
ajudar é a identificação precoce, o que 
evita danos maiores. Vale lembrar que 
quem processa qualquer tipo de som 
é o nosso cérebro. Portanto, quando 
aumenta o tempo de privação de som, 
ele perde habilidades importantes de 
compreensão de fala, sendo mais difícil 
o tratamento. Além do mais, o adiamento 
do uso do aparelho auditivo pode ocasio-
nar no maior agravamento da doença. 
Nesses casos de tratamento tardio, a 
tecnologia pode não ser suficiente.

Aqueles que estão mais expostos aos 
ruídos, no trabalho ou no trânsito, por 
exemplo, possuem riscos grandes de 
perder a audição ou parte dela. Caso 
esteja associada à genética, o risco é 
ainda maior. Para esses casos, o indicado 
é o uso de Equipamentos de Proteção 
Individuais (EPIs) para auxiliar e prevenir. 
Eles são capazes de diminuir o impacto 
de sons altos dentro do sistema auditivo.

No geral, o necessário é diminuir a 
exposição ao ruído e melhorar a alimen-
tação. Hábitos saudáveis não auxiliam 
só a emagrecer, mas influenciam tam-
bém em nosso corpo como um todo. 
Por exemplo, estudos mostram que a 
ingestão de zinco e magnésio podem 
colaborar com a prevenção para perda 
induzida pelo ruído. 

Outra sugestão é promover real-
mente um descanso auditivo.  Tente 
diminuir a exposição ao ruído. Caso 
o seu dia a dia o force a estar em 
lugares barulhentos, no seu momento 
de folga, diminua o volume do som. 
Ouça mais músicas de relaxamento.

Vale ressaltar que quando nossa 
capacidade auditiva diminui, sentimos 
a perda de algo importante em nossas 
vidas. Isso nos impede de nos comunicar 
e trocar experiências com outros. Há 
pacientes que se isolam, sofrem com 
pensamentos de autoestima baixa e 
podem enfrentar quadros de depres-
são. Fica claro que ouvir bem é um fator 
impactante na qualidade de vida, que 
deve ser escolha número um no ranking 
de prioridades de qualquer um. 

Dias mais 
difíceis virão
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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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Idosos estão 
recebendo sua 
vacina contra 
a Covid-19 
nesta semana 
nos municípios 
da região. A 
imunização 
acontece por 
faixa etária. 
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ARRECADAÇÃO TOTAL FOI DE R$ 258,3 MILHÕESÜ

Apesar da Covid, Marechal 
Rondon teve superávit de 
R$ 32 milhões em 2020

Padre Sérgio
Enquanto a região luta para melhorar sua estrutura de atendimento 
às vítimas da covid-19, cada vez mais pessoas conhecidas da 
sociedade são vitimadas pela doença. Uma delas é o Padre Sérgio 
Augusto Rodrigues, que já na semana passada deveria ter assumido 
a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Marechal Cândido Rondon, 
mas pegou covid e foi hospitalizado em Toledo. Com 54 anos, seu 
estado de saúde se agravou e precisou ser transferido para a UTI 
do Hospital Dr. Campagnolo. Ele precisou ser intubado e segue 
sendo acompanhado pelos médicos, sem previsão de alta. 

Outro religioso
Na região outro religioso que está na UTI e intubado é o arcebispo 
de Cascavel, Dom Mauro. Ele está hospitalizado há mais de duas 
semanas. Chegou a melhorar no final de semana passado, foi 
tirado da sedação e da ventilação mecânica, mas na madrugada 
de terça-feira piorou e voltou a ser intubado. No último boletim, 
divulgado ontem (03), o seu estado de saúde havia agravado, 
principalmente em função de complicações renais. 

Luiz Grando
Quem também está hospitalizado por conta do novo coronavírus 
é o ex-prefeito de Pato Bragado, Luiz Grando. Ele foi testou positivo 
há alguns dias e depois de uma semana internado na própria 
cidade, acabou sendo transferido para hospital em Nova Aurora. 
Não precisou de UTI e vem se recuperando gradativamente, porém 
de forma lenta. A expectativa é de que, se a recuperação manter o 
ritmo positivo, ele deverá ter alta na próxima semana. Luiz Grando 
foi prefeito de Pato Bragado em duas oportunidades, entre 1993 
e 1996 e depois entre 2001 e 2004.

Otimista 
Prefeito Ari Maldaner, de Entre Rios do Oeste, está bastante otimista 
com o trabalho e o desempenho de sua equipe após dois meses 
de governo. Nestes 60 dias de administração o prefeito comemora 
já algumas conquistas que vem de encontro às necessidades e ao 
desenvolvimento do município.

Recursos 
Já o prefeito de Mercedes Laerton Weber está muito confiante 
de Mercedes receber recursos tanto do governo do Estado como 
também da União. O município já recebeu a confirmação da vinda 
de R$ 2 milhões em recursos do governo do estado. O anúncio 
foi feito pelo deputado estadual Hussein Bakri e do secretário de 
Infraestrutura, Sandro Alex.

Novo comando
O MDB do Paraná está sob o comando do deputado federal Sérgio 
Souza. Ele é o novo presidente da Executiva Provisória do partido, 
após a intervenção nacional que destituiu a comissão anterior. Além 
de Sérgio Souza, que tem representatividade eleitoral na microrregião, 
o prefeito de Jesuítas, Junior Weiller, assumiu como tesoureiro do 
partido. O MDB está presente em todos os municípios do Paraná e 
tem 30 prefeitos, dois deputados federais e dois estaduais.

Na justiça
O Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe-PR) 
entrou na terça-feira (2), com mandado de segurança contra o 
decreto do Governo do Estado (n.º 6983) e pede o retorno das 
aulas presenciais nas instituições de ensino associadas. “Estamos 
ouvindo a população e agindo em favor dos nossos associados, 
pois sabemos que o ambiente escolar é controlado e onde 
seguimos uma série de protocolos estabelecidos pelo poder 
público”, destacou Douglas Oliani, presidente da entidade que 
representa mais de 500 instituições de ensino no estado.

Avaliação do governo
Números do Instituto Paraná Pesquisas apontam a avaliação 
do governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre ótima e boa, o 
governo teve 34%, de ruim é péssima (40,6%) e regular (23,7%). 
Aprovaram somaram 46,3% e desaprovam, 49%.  O instituto 
entrevistou 2080 eleitores de 26 estados em 196 cidades entre 
os dias 25 de fevereiro e 1º de março, O grau de confiança é de 
95% e a margem de erro é de 2%. 

 Em audiência pública promo-
vida pela Câmara de Vereadores na 
última sexta-feira (26), o secretário 
de Fazenda, Carmelo Daronch, e o 
contador da Prefeitura Maico Heck, 
apresentaram os resultados finan-
ceiros de Marechal Cândido Rondon 
relativos a 2020. A audiência foi 
coordenada pelo presidente da 
Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, vereador Rafael Hein-
rich, além dos vereadores Cristiano 
Metzner (Suko), Dionir Briesch e 
João Eduardo dos Santos (Juca).

Apesar da pandemia do novo 
Corovanírus, a situação financeira do 
poder público municipal alcançou 
bons índices. Na diferença entre as 
receitas e as despesas empenhas, o 
superávit foi de R$ 32.950.721,05.

RECEITAS
Inicialmente o orçamento para 

2020 era de R$ 219 milhões. Já o 
resultado final da arrecadação de 
R$ 258.358.407,48. 

Em 2019, a arrecadação municipal 

chegou a R$ 218.284.026,49. Ou 
seja, de um ano para outro o cres-
cimento foi de aproximadamente 
R$ 30 milhões.

No detalhamento da arrecada-
ção do ano passado, a Prefeitura 
aparece com R$ 230.566.703,45. 
O Saae obteve R$ 20.319.008,52. 
O Fundo Municipal de Desen-
volvimento (FMD) alcançou R$ 
7.472.242,61. A Proem, fundação 
responsável pela realização de 
eventos, arrecadou apenas R$ 
115,95, resultado do cancelamento 
das festividades e outros eventos 
devido à pandemia. 

A Câmara de Vereadores não 
possui fonte de receita.

Entre as principais fontes de 
receita, por exemplo, estiveram os 
impostos, com R$ 35.574.702,86, 
o que é cerca de R$ 4,4 milhões 
acima do previsto no orçamento. 
Os royalties da Itaipu também 
tiveram um impacto positivo: da 
previsão inicial de arrecadação de 
R$ 25 milhões, o resultado final foi 

de R$ 33.785.212,50 - ou seja, R$ 
8,5 milhões a mais.

DESPESAS
Por outro lado, as despesas 

totais empenhadas foram de R$ 
225.407.349,48. Deste montante, 
a Prefeitura foi responsável por 
R$ 198.169.258,32. A Câmara de 
Vereadores: R$ 5.366.984,26. O 
Saae: R$ 21.404.102,29. A Proem: 
R$ 407.004,29. O FMD não teve 
despesas em 2020.

Os investimentos em Educação 
somaram R$ 43.496.328,82. Isso 
representa 32,84% da receita de 
impostos e transferências, sendo 
que o mínimo exigido por lei é 25%.

Na saúde, cujo percentual 
mínimo definido por lei é de 
15%, o valor aplicado foi de R$ 
41.919.982,65 - ou 32,36%.

As despesas com folha de paga-
mento da Prefeitura foram de R$ 
103.180.259,72. Isso significa 47,9%, 
abaixo do teto de 54% definido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

 Frente ao acirramento da pan-
demia da Covid-19 e de suas con-
sequências econômicas, o Governo 
do Estado prepara, a exemplo do 
que já fez em 2020, mais um pacote 
de medidas para ajudar empresas 
e cidadãos a enfrentar a crise. 
Duas delas já estão em vigor e 
as próximas serão oficializadas 
ainda nesta semana.

Na terça-feira (02) foi publi-
cado o Decreto 6.999/2021, que 
suspende até o dia 31 de março 
o ajuizamento de execuções fis-
cais e a apresentação de protesto 
de certidões de dívida ativa do 
Estado. Além disso, a Secretaria 
de Estado da Fazenda adiou em 
um mês os prazos de pagamento 
das parcelas vencidas do IPVA 2021 
(terceira, quarta e quinta).

Também será publicado nos 
próximos dias o adiamento do 
pagamento do ICMS devido por 
pequenas empresas optantes 
do Simples Nacional e o par-
celamento do ICMS devido por 
Substituição Tributária.

“Enfrentamos novamente um 
momento delicado e tivemos que 
frear o avanço do coronavírus. Na 
sexta anunciamos medidas mais 
duras para conter a contaminação 

Governo do Paraná adia IPVA e lança pacote 
de medidas para cidadãos e empresas

da Covid-19, mas, do outro lado, 
nos debruçamos em soluções 
para atender o setor produtivo 
e a população. Por isso pedi-
mos à Secretaria da Fazenda e 

à Receita Estadual um esforço 
conjunto para minorar os pre-
juízos econômicos à sociedade”, 
disse o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior. 
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EQUIPAMENTO FOI VIABILIZADO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUSSEIN BAKRIÜ

Entre Rios do Oeste 
recebe caminhão pipa 
do governo estadual

Parlamento
Nadir Backes, vereadora de Entre Rios do Oeste, solicitou 
a contratação de empresa para prestação de serviço de 
esterilização de cãs a gatos, já que há animais abando-
nados e famílias sem condições financeiras de custear tal 
procedimento. Também sugeriu a elaboração de um Plano 

Municipal de Arborização Urbana.

Enio Luiz Foliati, edil entrerriense, sugeriu a execução de 
melhorias e adequação dos espaços nos abastecedouros 
comunitários do município, já que houve muitas mudanças 
nos tamanhos dos maquinários agrícolas em relação há 
tempos atrás, sendo agora necessárias diversas melhorias 
e adequações nos abastecedouros comunitários.

O vereador de Entre Rios do Oeste, Gilberto Maldaner, 
sugeriu a aquisição de cadeiras de roda, cadeiras de banho 
e camas hospitalares a serem destinadas à população de 
Entre Rios do Oeste.

Luiz Carlos Machado, parlamentar de Entre Rios do Oeste, 
sugeriu a revisão dos Programas de Incentivos da Política 
Agrícola do Município, solicitando a análise e a avaliação 
de valores dos subsídios, transformando-os em Unidade 
Fiscal do Município – UFM, com atualização mensal com 
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e revisão da 
forma de distribuição dos subsídios (reembolso aos produtores).   

Egídio Rodrigues e Cleonice Strenske, 
vereadores de Pato Bragado, sugeriram a 
construção de uma mini praça no Lotea-
mento Social, onde se tem uma área verde 
de preservação e que, segundo os edis, se 

encontra em total abandono, sendo usado para depósito de lixo. A área 
se encontra entre as ruas Toledo, Sempre Unidos e Rua Rafael Garcia.

Mauro Andre Weigmer e Simone Stein 
Tornquist, edis bragadenses, solicitaram 
medidas visando a alteração do Plano Diretor, 
dando a possibilidade para as pessoas que 
queiram construir casas do tipo “conjuga-
das”, respeitando dispositivos previstas na Lei Complementar 068, de 
12 de abril de 2018.

Vereadores de Quatro Pontes Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei Joner 
e Jean Marcos Caramore Steltter sugeriram a substituição do sistema de 
iluminação antigo por novo sistema de iluminação com lâmpadas de LED.

Vereador Silvestre Rohden sugeriu ao Executivo de Quatro 
Pontes a disponibilização de uma área específica para a 
finalidade de implantar uma pista de arrancada e lazer, 
visando a realização de eventos de carros antigos e provas 
de arrancadas.

Vereadora Solange Lurdes Ferreria, de Quatro Pontes, 
solicitou gestões junto a Secretaria de Segurança Pública 
do Estado visando á reposição e/ou aumento do efetivo 
da Polícia Militar no Município.

Altair Loffi, vereador de Mercedes, solicitou estudos visando 
aquisição de uma Escavadeira Hidráulica, no porte de 20 
toneladas, para a realização de serviços de retirada de terra 
na execução de serviços municipais ou diversas situações 
onde se fizer necessário.

Andreia Hilger, edil mercedense, sugeriu estudos visando 
à construção de uma creche e salas de aulas nos Distritos 
do Arroio Guaçu e nas Três Irmãs.

Dirceu Woelfer, vereador em Mercedes, sugeriu ao Exe-
cutivo Municipal, estudos, visando à edificação de um 
barracão pré-moldado na localidade de Sanga Alegre. O 
espaço será utilizado para usufruir de atividades e lazer.  

Ari Maldaner, prefeito de Entre 
Rios do Oeste, e Erio Bastian, secre-
tário de Administração, estiveram 
em Curitiba recentemente onde 
receberam um caminhão do governo 
do estado do Paraná. 

Os caminhões-pipa têm múlti-
plas utilidades e podem ser usados 
no abastecimento de água, no com-
bate a incêndios, na higienização de 

calçadas e ruas, e na manutenção 
de estradas rurais.

O governador Ratinho Junior 
destacou que esta nova remessa 
de equipamentos faz parte de um 
pacote ainda maior de renovação 
da frota com foco na preserva-
ção ambiental. “São caminhões 
modernos que, com diferentes 
trabalhos, vão ajudar e muito as 

cidades do Paraná. É um inves-
timento grande do Estado para 
ajudar a sociedade, um amparo 
ambiental aos municípios”, afir-
mou o governador.

Uma emenda parlamentar do 
deputado Hussein Bakri benefi-
ciou Entre Rios do Oeste. A entrega 
foi realizada por Luciano Scherer, 
assessor parlamentar. 

 O prefeito de Nova Santa Rosa, 
Norberto Pinz, decretou luto oficial 
de três dias (01, 02 e 03 de março 
de 2021) pelo falecimento de Vera 
Lucia Bohn de Carvalho. 

A munícipe Vera Lucia teve 
importante atuação no poder 
público, prestando serviços 
como Secretária de Adminis-
tração da Prefeitura de Nova 

Santa Rosa no período de 2001 
a 2004 e atuando atualmente 
como Diretora da Câmara de 
Vereadores do município. Além 
de ser atuante e idealizadora 
em diversos projetos da comu-
nidade nova-santa-rosense no 
decorrer dos anos.

Sua morte foi em decorrência 
de complicações da Covid-19.

 Com base nas exigências da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
Secretaria de Finanças de Quatro 
Pontes promoveu audiência pública 
para a demonstração e avaliação 
do cumprimento das metas fiscais, 
relativas ao 3º quadrimestre de 2020.

A exposição foi realizada pelo 
contador do município, Juliano 
Lang, e pela contadora do Poder 

Legislativo, Édina Kinzler, às auto-
ridades, lideranças e comunidade 
em geral. Os principais relatórios 
utilizados para prestação de contas 
foram o Balanço Orçamentário, o 
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e 
o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO).

O resultado nominal até o 
quadrimestre é de R$ 688.307,73. 

A receita arrecadada foi de R$ 
30.153.828,69 e a despesa realizada 
somou R$ 28.578.281,65, tendo resul-
tado primário de R$ 1.104.187,21. Os 
índices referentes à educação até o 
3º quadrimestre foram de 26,75% 
e para a saúde 18,62%. 

Os relatórios podem ser con-
feridos no site www.quatropontes.
pr.gov.br - Portal da Transparência.

Aplicação orçamentária do 3º quadrimestre 
é apresentada à comunidade quatropontense

Nova Santa Rosa se despede 
de Vera Lucia Bohn de Carvalho
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 As mulheres estão conquistando cada vez mais 
espaço em todos os setores, inclusive na política. Em 2021 
comemora-se 87 anos de conquista do sufrágio feminino 
no país e 24 anos da lei de cota eleitoral que determinou 
30% das candidaturas dos partidos ou coligações para cada 
sexo em eleições proporcionais. 

As mulheres são 52% da população, 52,5% do 
eleitorado e quase metade das filiadas a partidos políticos, 
mas são menos de 15% dos representantes.

fazem a diferença 
também na política

Mulheres
ELAS BUSCAM 
TRANSFORMAR 
SEUS MUNICÍPIOS A 
PARTIR DO ESPAÇO 
CONQUISTADO NA 
VIDA PÚBLICA
l Primeiras eleitas
A primeira mulher eleita no Brasil foi Carlota Pereira de Queirós, em 1933, que se tornou 
a primeira deputada federal brasileira por São Paulo.
Já a primeira vereadora eleita foi Maria Felizarda de Paiva Monteiro da Silva, em 1935, na 
cidade de Muqui, no estado do Espírito Santo. Ela chegou a presidir a Câmara de Verea-
dores do município em 1937.

Vereadora Lisa Hansen 
Entrerriense de nascimento, Lisa Hanzen, 45 anos, foi a mais votada com 262 
votos, entre os 29 candidatos a vereador que participaram do processo eleitoral 
em Entre Rios do Oeste em 2020. Foi a terceira vez que concorreu nas eleições 
proporcionais. Na primeira participação (2012) obteve 54 votos (assumiu por um 
mês como vereadora); e na segunda vez (2016) conquistou 155 votos (assumiu por 
um ano e dois meses como vereadora).

l Representantes da região
Nos municípios da região as mulhe-
res também estão conquistando 
espaço, participando do processo 
eleitoral. Em novembro de 2020 
o número de eleitas aumentou 
consideravelmente. Nova Santa Rosa 
elegeu duas vereadoras; Entre Rios 
do Oeste também duas vereadoras; 
Quatro Pontes três representantes do 
sexo feminino; em Mercedes também 
foram três vereadoras e o mesmo 
número em Pato Bragado.
Somente Marechal Rondon não ele-
geu nenhuma representante, porém, 
já teve a participação feminina em 
outras legislaturas.

l Exemplos
A Revista Forbes apontou, em matéria publicada no 
ano passado, que os lugares que lidaram melhor 
com a crise do coronavírus eram liderados por 
mulheres. Islândia, Tailândia, Alemanha, Nova 
Zelândia, Finlândia e Dinamarca foram apontados 
como exemplos de gestão de crise de saúde.
Por isso é notório que o espaço da política, prin-
cipalmente de tomada de decisão, precisa ser 
ocupado cada vez mais por mulheres.

l Representatividade
Apesar de todos os avanços e crescimentos, os 
espaços de decisão política ainda são majoritaria-
mente ocupados por homens. Em uma democracia 
representativa, a baixa representatividade feminina 
é um sintoma da desigualdade de gênero e contri-
bui para que demandas não sejam discutidas. Por 
isso mais mulheres devem se envolver.

l Fazendo a diferença
No dia 08 de março comemora-se o Dia Interna-
cional das Mulheres. A data é muito importante. A 
reportagem do jornal Tribuna do Oeste entrevistou 
duas mulheres eleitas em 15 de novembro de 2020, 
que alcançaram destaque em seus municípios. 
Ambas tem o mesmo sentimento: “Trabalhar para 
fazer a diferença em suas comunidades”.

Vereadora Simoni Stein Tornquist 
Em Pato Bragado também encontramos um belo 
exemplo de mulher com força de vontade e garra. A 
auxiliar de enfermagem, Simoni Stein Tornquist, que 
reside no município bragadense há 42 anos, foi a 
vereadora mais votada (338 votos), entre os 35 can-
didatos que disputaram o pleito eleitoral em 2020. Ela 
trabalha na Secretaria de Saúde desde 1998. Segundo 
ela, obteve sucesso graças a sua dedicação, desde 
a pré-candidatura até o dia da eleição. “Apesar da 
pandemia, fiz muitas visitas e fui muito bem recebida. 
Minhas propostas estiveram pautadas em contribuir 
para o desenvolvimento do município e em ajudar a 
população. Foi uma campanha muito boa”, ressaltou.

Supermulheres
Indagada sobre o que a fez ingressar na vida pública, ela mencionou que o 
que a motivou foi acreditar em um município cada vez melhor. “Tenho muita 
vontade de trabalhar por Pato Bragado. Amo morar aqui e quero fazer a dife-
rença. É um lugar tranquilo para residir e criar os filhos”, afirmou.
Ela também acredita que apesar dos avanços conquistados pelas 
mulheres, ainda existe preconceito, inclusive entre as mulheres. 
“Algumas acabam se menosprezando. Poucas dão ‘à cara a tapa’. As 
mulheres conquistaram o seu espaço, mas ainda existe preconceito. 
Ainda há muito a ser mudado”, apontou.
Ela lembrou que as mulheres são hábeis em fazer várias atividades simul-
tâneas, como cuidar da casa, do marido e filhos e do trabalho. “Sempre 
damos conta de tudo. As mulheres devem cada vez mais participar da 
vida pública. Precisamos fazer a diferença”.

Simoni Stein 
Tornquist, 
vereadora 

bragadense

Ü

De bicicleta
Detalhe que chama a 
atenção foi a determinação 
e força de vontade de 
Lisa, já que fez toda sua 
campanha de bicicleta, 
no interior e na cidade, 
mostrando seu trabalho e 
suas propostas. “Não usei 
muito as redes sociais. 
Realmente fui de casa em 
casa apresentar minhas 
propostas. Meu lema é 
trabalhar pela qualidade de 
vida dos munícipes e pelo 
município. Sempre estou 
a disposição e a serviço da 
comunidade”, afirmou.

Conquistando espaço
Questionada de como vê o crescimento do 
número de mulheres em cargos eletivos públicos, 
Hanzen acredita que nos últimos anos tem 
crescido um pouco a representatividade da 
mulher na política, mas o debate se encontra 
longe do desejado. “As mulheres encontram 
dificuldades em conseguir cargos políticos 
ou ser eleitas. Essa luta vem progredindo 
no cenário atual, porém, a mulher precisa 
se politizar e lutar pelo seu espaço. Toda 
mulher é capaz de enfrentar, debater e tomar 
decisões na política. Precisamos acreditar 
em um mundo com responsabilidade social 
igual para todas as mulheres, onde o público 
feminino conquiste seu espaço com trabalho 
e igualdade. Não teremos uma democracia 
real se as mulheres não forem inseridas 
nos espaços de poder e na política. Vamos 
conquistar o nosso espaço”, defendeu.

Nunca desistir
Lisa menciona que seu exemplo de perseverança deve servir de motivação para as 
demais mulheres. “Concorri por três vezes até ser eleita. Não podemos desistir. Lutei 
até que alcancei meu objetivo de ser vereadora. Busco diariamente trabalhar em prol 
do povo entrerriense, atuando em todas as áreas, como saúde, educação, agricultura, 
indústria, comércio, pelo esporte, pelos jovens, pela geração de empregos e renda, 
entre outros. Mulheres, precisamos mostrar a nossa força”, enfatizou.

ÜLisa Hanzen, 
vereadora em 
Ente Rios do 

Oeste
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CONCORRA A

em prêmios*

- 1 vale-poupança
de R$ 2.000,00
- 1 vale-poupança
de R$ 1.000,00
- 4 vales-poupanças
de R$ 500,00
-Sorteio de vários
Brindes

5mil
R$

*As regras do sorteio serão 
divulgadas durante a reunião.

Data: 08/03 | Hora: 19h | Link: https://youtu.be/viW_pCcfT0E
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TRABALHOS SÃO COORDENADOS PELAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE E VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOSÜ

Administração de Mercedes realiza 
melhorias em vias urbanas e rurais
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 Com o objetivo de garantir 
mais segurança para o tráfego 
de veículos, a administração 
municipal de Mercedes, por 
meio  das  Secretar ias de 
Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente e Viação, Obras e 

Serviços Urbanos, realiza melho-
rias em vias urbanas e rurais 
do município.

Nas estradas principais das 
Linhas Sanga XV de Novembro e 
Beira Rio foi realizada a colocação 
de solo brita. O planejamento 

é que nas próximas semanas 
outras localidades também rece-
bam melhorias. A administração, 
ainda, realizou a recuperação 
de quatro pontes no município. 
Outras duas serão recuperadas 
nos próximos dias.

Outro trabalho é o de lim-
peza nas laterais de estradas. 
Para agilizar e otimizar o pro-
cesso o serviço está sendo 
utilizado uma roçadeira arti-
culada acoplada ao trator agrí-
cola. Além de funcionários da 

municipalidade, os trabalhos 
são realizados com o auxílio 
de cumpridores de penas alter-
nativas. O planejamento das 
secretarias é de que o traba-
lho de limpeza nas beiras das 
estradas seja permanente.

 

Pacientes de Marechal Ron-
don que apresentarem suspeita 
de Covid-19, com sintomas como 
febre, dor de cabeça, dor de gar-
ganta, fraqueza, tosse, coriza, perda 
de olfato ou paladar, entre outros, 
devem procurar primeiramente a 
Unidade Básica de Saúde mais pró-
xima de sua residência ou telefonar 
para o call center, nos telefones (45) 
99152-1700 ou (45) 99113-9532.

Após avaliação médica, caso seja 
necessário, esses pacientes serão 

encaminhados para a Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA.

“Todas as Unidades Básicas 
de Saúde estão capacitadas e 
prontas para atender nossos 
munícipes. Devido a demanda 
reduzida nas unidades, o tempo 
de espera se torna menor, faci-
litando ao paciente e minimi-
zando seu tempo de exposição 
e permanência em ambiente de 
saúde”, explica a secretária de 
Saúde, Marciane Specht.  

 Seguindo o cronograma mensal, 
haverá coleta de lixo reciclável no interior 
de Quatro Pontes nesta quinta-feira 
(04), contemplando as Linhas Flor da 
Serra, Três Voltas, Água Verde, Mathias 
Lenz, Guaçu, São Vicente de Paula, 
Sanga Funda e Sanga Leão. 

A técnica da Unidade de Valori-
zação de Recicláveis (UVR), Fernanda 
Jung, relembra aos produtores rurais 
sobre realizar a separação correta 
dos materiais, pois caso contrário 
não serão recolhidos pela Tecnurbe, 

empresa licitada pela prefeitura. “A 
separação inadequada prejudica o 
trabalho da Associação Quatropon-
tense de Catadores (AQC). Enviar 
todo tipo de lixo não é permitido, 
visto que a AQC trabalha apenas com 
a reciclagem de materiais secos e 
limpos. Por isso, os produtores devem 
enviar somente aquilo que é possível 
reutilizar e os materiais devem ser 
colocados dentro de big bags, sacos 
de sementes agrícolas ou de ração. 
As lonas devem estar enroladas e 

amarradas com cordas”, explica.
Ela ainda informa que a AQC 

recebe diferentes tipos de mate-
riais, como caixas de papelão, big 
bags, sacos de ração, ferragens, latas, 
plásticos, papel, sucatas em geral, 
vidros (não temperados), entre outros. 

AGENDAMENTO
Interessados na coleta junto à 

propriedade rural devem agendá-la 
todo mês através do telefone 3279-
8100 ou 3279-8145, com Rosa.

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Nova Santa Rosa informa 
que os idosos com idade acima dos 
80 anos serão vacinados nesta quin-
ta-feira (04). A aplicação da vacina 
será feita por meio do sistema “drive 
thru”, em frente ao Posto de Saúde 
Lídia Boll. A vacinação inicia às 8h 
e segue até às 17h. É necessário 
levar o cartão de vacina e cartão 
SUS ou CPF. Os pacientes acamados 
devem ligar na Unidade Básica de 
Saúde (3253-2188) para solicitar 
que a vacina seja feita em casa por 
meio de agendamento de horário. 
Lembramos que a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Nova Santa 
Rosa recebeu nova remessa de doses 
destinada para essa faixa etária. 
Conforme forem recebidas vacinas 
serão ampliadas as idades atendidas 
com a aplicação do imunizante.

Nova-santa-rosenses acima dos 80 anos 
serão vacinados nesta quinta

Rondonenses com suspeita de 
Covid-19 devem procurar a unidade de 

saúde mais próxima ou o call center 
Interior de Quatro Pontes terá coleta 
de lixo reciclável nesta quinta-feira



Sicredi Aliança PR/SP terá evento online em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher

PROGRAMAÇÃO ACONTECE NO DIA 08 DE MARÇO, ATRAVÉS DO YOUTUBE Ü

Geral 11Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

4 de março de 2021

 Em café da manhã reali-
zado na Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar), o Núcleo de 
Profissionais da Contabilidade da 
entidade definiu o planejamento 
de ações para o primeiro semes-
tre de 2021. O evento seguiu 
todos os protocolos de higiene e 
distanciamento social para evitar 
a propagação do coronavírus.

Durante o encontro, as pautas 
abordadas foram a eleição da 
nova coordenação do núcleo, 
que acontecerá junto da eleição 
da nova diretoria da Acimacar. 
Atualmente, está à frente do 
grupo o contador Renato Nobre.

Os nucleados também dis-
cutiram sobre a agenda de 
cursos e treinamentos a serem 
desenvolvidos pelo grupo neste 
ano, que devido a pandemia 
do coronavírus, devem seguir 
acontecendo de forma online 
a fim de proporcionar a parti-
cipação do maior número de 
profissionais. “Serão estudados 
e elaborados treinamentos de 
diferentes temas, de acordo 
com as demandas do setor, a 
fim de atender as determina-
ções do Conselho Regional de 

Contabilidade do Paraná (CRC-PR) 
que determina atualização cons-
tante dos profissionais da área”, 
destaca o coordenador do Núcleo 
de Profissionais da Contabilidade.

O evento também abordou 
a questão do ISS fixo para os 
escritórios de contabilidade, sobre 
algumas regras na legislação que 
devem ser cumpridas para se ter 
o benefício. “Essas determinações 
serão estudadas entre o departa-
mento jurídico da Acimacar e da 
Prefeitura de Marechal Cândido 
Rondon”, aponta.

 
IMPOSTO DE RENDA

Assim como todo início de ano, 
o núcleo também trabalhará na 
divulgação da obrigatoriedade da 
declaração de Imposto de Renda, 
mencionado as regras e prazos 
para a declaração dos rendimentos. 
A declaração deve ser feita de 1º 
de março a 30 de abril. “Faremos 
um amplo trabalho de divulga-
ção, por meio das mídias online 
e offline, a fim de conscientizar e 
lembrar a população para fazer 
a declaração, bem como utilizar 
essa ferramenta de marketing 
para divulgar as empresas nucle-
adas”, comenta Nobre.  

 A Sicredi Aliança PR/SP rea-
lizará no dia 8 de março, data 
em que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher, um 
evento online especialmente 
preparado para elas. 

A escritora, fundadora do 

movimento Mulheres Positivas, 
curadora da plataforma SOS 
Mulheres, responsável pelos APPs 
BandNews, BandSports, Terra 
Viva, AgroMais, entre outros, 
Fabi Saad, abordará a temática 
“Você em sua melhor versão”.

“Todos os anos realizamos 
um grande evento para celebrar 
essa data que é tão importante. 
Em virtude do cenário atual não 
será possível nos reunirmos. 
Nem por isso, deixaremos de 
comemorar. A tecnologia permite 
que cada uma possa acompa-
nhar no conforto da sua casa. 
Desde já deixamos o convite. A 
palestrante proporcionará uma 
noite bastante especial e todas 
estão convidadas a prestigiar”, 
destacou o Presidente do Conse-
lho de Administração da Sicredi 
Aliança PR/SP, Adolfo Freitag.

Não é necessário se inscrever 
para participar. O evento é aberto 
ao público e poderá ser assistido 
no canal Sicredi Aliança PR/SP. 

 “Sou cooperado da fiel da 
Cresol e defendo a camisa do 
cooperativismo com orgulho, 
pois foram nos momentos mais 
difíceis e de incertezas que ela 
esteve ao meu lado para me ree-
guer da melhor forma possível”, 
as palavras do empresário Paulo 
de Paula evidenciam a transfor-
mação que o cooperativismo 
de crédito promove na vida dos 
mais de 615 mil cooperados da 
Cresol presentes em 17 estados 
brasileiros.

É dono da loja de revenda 
de automóveis De Paula, tem 
sua trajetória profissional atre-
lada ao crescimento da Cresol. 
“Minha história no ramo de vendas 
começou quando eu ainda era 
criança. Naquela época meu pai 
vendia rapadura com uma char-
rete na cidade e eu sempre vinha 
junto para ajudar no que fosse 
necessário. Com aquela vivência 
eu aprendi as principais estratégias 
para fazer negócios e foi então 
que comecei a fazer melado com o 
que sobrava da rapadura e passei 
a vender meu produto e ter meu 
capital”, afirmou De Paula.

A primeira aquisição do jovem, 
foi uma vaca leiteira e com a maté-
ria-prima ele começou a prosperar 
ainda mais. Daquele investimento, 
veio o primeiro carro e a primeira 
venda de veículo. “Percebi que 
comprar e vender carro poderia 
me oferecer uma renda melhor 
do que eu recebia trabalhando 
na roça e com isso vislumbrei 
um futuro melhor na atividade 

Núcleo de Profissionais da 
Contabilidade da Acimacar 

define ações para 2021

Cooperado Cresol relata trajetória 
de evolução ao lado da cooperativa

comercial”, comentou.
No entanto, com pouco 

recurso, precisou fechar as por-
tas da empresa e recomeçar, 
foi neste exato momento que 
De Paula conheceu a Cresol. “A 
vinda da Cresol trouxe um salto 
importante no desenvolvimento do 
município, pois com a presença da 
Cooperativa toda a comunidade 
conseguiu prosperar de alguma 
maneira. Seja o empresário que 
conseguiu  um apoio financeiro 
para investir em seu empreendi-
mento, ou até mesmo ao ofertar 
crédito para população, nós nos 
desenvolvemos juntos”, enalteceu 

o empresário.
De Paula ressalta ainda que 

foi graças aos produtos e serviços 
oferecidos pela Cresol que conse-
guiu se manter ativo na atividade 
de venda de veículo e com isso 
levar sustento para família. “A 
Cresol abriu as portas para que 
a nossa família pudesse alavancar, 
afinal a gente tem o produto e eles 
nos ajudam a realizar o sonho do 
cliente ao adquirir o carro. Além 
das excelentes taxas oferecidas 
pela Cooperativa, eles tem algo 
que para mim é o diferencial da 
Cresol, o vínculo de amizade com 
seu cooperado” finalizou de Paula.
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MEDIANTE AS OPINIÕES FAVORÁVEIS DA COMUNIDADE, EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROVIDENCIARÁ A REALIZAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA   

Ü

Aprovada a proposta de revitalização da 
rua Tancredo Neves em Pato Bragado  

 Foi publicada no Diário Oficial 
do Estado recentemente a lista 
dos estudantes aprovados na 
primeira etapa seletiva do pro-
grama de intercâmbio Ganhando 
o Mundo, que levará 100 alunos 
da rede estadual do Paraná para 

a Nova Zelândia. Um deles é o 
nova-santa-rosense Artur Dorn, 
de 15 anos, aluno do Colégio 
Estadual Marechal Gaspar Dutra. 

Nesta primeira seleção, que 
tinha como critério avaliativo as 
notas e a frequência durante o ano 

letivo de 2020, foram classificados 
363 estudantes, cada um represen-
tando um dos 399 municípios do 
estado — os outros 36 não tiveram 
inscritos que se enquadrassem em 
todos requisitos para a seleção. 

Para entrar com recurso, é 

preciso contatar o Núcleo Regio-
nal da Educação da região em 
que o aluno inscrito estuda e 
preencher um formulário entre 
os dias 1º e 5 de fevereiro. O 
resultado dos recursos sairá no 
dia 11 de fevereiro. Depois disso, 

em data a ser definida, aconte-
cerá a divulgação da etapa final de 
classificação, em que serão selecio-
nados para o intercâmbio os 100 
alunos que tiveram as maiores 
notas. O embarque acontecerá 
no segundo semestre deste ano.  

 A administração de Pato Bra-
gado apresentou e dispôs para 
discussão em audiência pública, 
transmitida pela página do Face-
book da prefeitura, a proposta de 
revitalização da Rua Tancredo Neves. 

A Tancredo Neves é a via 
de acesso principal aos Bairros 
Mutirão, Alvorada e Loteamento 
Social, e o crescimento da frota de 
veículos do município, inclusive 
com a implantação de um novo 
loteamento, o Social 3 ao lado 
dos bairros, está impactando na 
mobilidade desses locais.

A audiência foi aberta pelo pre-
feito Leomar Rohden, o Mano ao 
lado do vice-prefeito e secretário 
de Saúde, John Jeferson Weber 
Nodari, secretário de Planeja-
mento, Lucas Blatt, equipe do 
departamento de Engenharia e 
de Tecnologia de Informações 
(TI) da prefeitura.  

Diante da proposição dessa 
nova realidade, o engenheiro civil 
da Secretaria de Planejamento, 
Lucas Decarli Bottega apresentou 
as mudanças propostas na rua 
pela administração municipal, que 

são o alargamento da pista de 
rolamento, que atualmente é de 
6,50 metros e passará, dentro da 
proposta apresentada, a contar 
com 7,70 metros. Dessa forma 
também irão ocorrer mudanças 
nos passeios públicos que pas-
sarão a ter 1,95 metros. Constam 
ainda, alterações no paisagismo 
e garantia de acessibilidade, em 
conformidade às normas vigentes. 

O prefeito Mano disse que a 
intenção em modificar essa rua 
é de que ela fique ainda segura 
e bonita, valorizando os bairros 

Prefeito Mano, vice-prefeito, John Nodari, secretário de Planejamento, Lucas Blatt, 
equipe do departamento de Engenharia e de TI da prefeitura conduziram a audiência  

Tancredo Neves é a via de acesso principal aos bairros e o crescimento da frota 
de veículos do município está impactando na mobilidade desses locais Ü
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 Estão em execução no Municí-
pio de Quatro Pontes as obras de 
ampliação da Unidade Básica de 
Saúde (UBS), com área a expan-
dir de 87,49 metros quadrados. O 
projeto abrange a construção de 
um banheiro para funcionários 
junto à parte já existente, acesso 
aos fundos em rampa, sanitários 
adaptados para portadores de 
necessidades especiais, além de 
uma sala de reuniões e um auditório 

para comportar 28 pessoas, ambos 
ambientes climatizados. 

O investimento é de  
R$ 154.474,22: R$ 150 mil oriun-
dos da Secretaria de Estado da 
Saúde (SESA) e R$ 4.474,22 recur-
sos próprios do município. As 
obras estão sendo cumpridas 
pela Positivo Construtora Ltda. 
- ME, empresa vencedora do 
processo licitatório, que tem o 
prazo de 120 para conclusão.  

 O governador do estado 
decretou lockdown em todo o 
estado do dia 27 de fevereiro até 
o próximo dia 8 de março, visando 
conter o avanço de contaminação 
pelo novo coronavírus. No período 
estará suspenso o funcionamento de 
todos os serviços e atividades não 
essenciais, inclusive do comércio.

Apesar do paço municipal 
rondonense estar fechado para 
a comunidade, os servidores públi-
cos rondonenses trabalham de 
forma escalonada.

Um setor que no momento não 
admite paralisação é o do Bloco 
de Produtor Rural, na Secretaria de 
Agricultura e Política Ambiental, já 

que estamos em plena safra. Por 
isso o atendimento continua sendo 
realizado aos agricultores das 8h 
às 11h45 e das 13h15 às 17h.

Vale ressaltar que o atendimento 
é realizado cumprindo todas as reco-
mendações sanitárias para evitar a 
disseminação do novo coronavírus.

Aluno nova-santa-rosense se classifica para intercâmbio na Nova Zelândia

Setor do Bloco de Produtor Rural continua 
atendendo na prefeitura rondonense

Obras de quase R$ 155 mil 
ampliam UBS de Quatro Pontes

e locais adjacentes. Mencionou 
o valor que o governo pretende 
investir, mediante a aprovação do 
projeto é de cerca de R$ 400 mil. 

Mediante as opiniões favoráveis 
da comunidade participante, a 
proposta foi aprovada e a revi-
talização será licitada.  

VANDERLEIA KOCHEPKA



Acimacar solicita flexibilização 
do funcionamento do comércio

PRESIDÊNCIA E CONSELHO ORIENTADOR DA ENTIDADE SOLICITARAM A LIBERAÇÃO DE TRABALHOS INTERNOS E DELIVERY DE MERCADORIAS A TODAS AS EMPRESAS 
DO COMÉRCIO, ALÉM DA PRORROGAÇÃO DAS DATAS DE VENCIMENTO DO ALVARÁ E IPTU PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

Ü
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Na segunda-feira (1º), começou 
o prazo para declaração do imposto 
de renda 2021, ano-base 2020. O 
envio da documentação pode ser 
feito até 23h59 do dia 30 de abril.

Neste ano, não haverá prorro-
gação da data de entrega, como 
aconteceu em 2020, devido à pan-
demia de Covid-19. Por isso, fique 
atento para não perder o prazo e 
receber multa do Fisco. 

Um dos documentos essen-
ciais para envio do IR 2021 é o 
comprovante de rendimento. Além 
disso, vale lembrar que desde 2019 
é obrigatório que o CPF de todos 
os dependentes seja informado, 
inclusive de recém-nascidos.

QUEM DECLARA?
A entrega da declaração é 

obrigatória, assim como no ano 
passado, para aqueles cuja renda 
tributável, que inclui salário, bônus 
empresariais e aluguéis, em 2020 
foi superior a R$ 28.559,70. A base 
de cálculo é a mesma de 2020 por 
não ter ocorrido reajuste na tabela. 

Além disso, também são obri-
gados a declarar IR quem tiveram 
renda anual bruta superior a R$ 

142.798,50 em atividade rural; 
receberam rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados exclu-
sivamente na fonte (como indeni-
zações trabalhistas, rendimento da 
caderneta de poupança ou doações) 
um total anual superior a R$ 40 
mil; pretenda compensar prejuízos 
de anos-calendários posteriores 
a 2020; obtiveram, em qualquer 
mês do ano, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, sujei-
tos à incidência do imposto (como, 
por exemplo, a venda de um imóvel); 
realizaram investimentos financeiros 
tributáveis, como operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de futu-
ros e assemelhadas; tiveram, em 31 
de dezembro de 2020, a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, inclu-
sive terra nua, de valor total superior a 
R$ 300 mil; passaram à condição de 
residentes no Brasil em qualquer mês 
e se encontravam nessa condição em 
31 de dezembro de 2020.

QUEM NÃO PRECISA?
Qualquer pessoa que não se 

enquadre nos requisitos acima está 
desobrigada a declarar o Imposto de 
Renda. Ainda assim, o contribuinte 

pode enviar seus documentos à 
Receita caso julgue que teve algum 
tipo de retenção de imposto durante 
o ano. 

Valores retidos no pagamento 
de férias, por exemplo, podem 
ser integralmente restituídos em 
certos casos. Não devem enviar 
o Imposto de Renda pessoas que 
constam como dependentes em 
outra declaração. 

Aposentados por invalidez ou 
por portar doenças graves (como 
Aids, esclerose múltipla e outras 
patologias listadas pela Receita 
Federal) são isentos de imposto 
sobre rendimentos relativos a apo-
sentadorias e pensões. No entanto, 
devem declarar normalmente o IR 
caso possuam outros rendimentos.

DECLARAÇÃO DE IR 
PRÉ-PREENCHIDA 

Em 2021, a Receita Federal 
apresentou algumas novidades 
e pontos de atenção para os 
contribuintes, uma delas é a 
declaração pré-preenchida. 
Quem optar pelo formato terá 
informações prestadas anterior-
mente à Receita Federal, por outras 

 Em encontro realizado na ter-
ça-feira (02) na sede da Associação 
Comercial e Empresarial de Mare-
chal Cândido Rondon (Acimacar), 
o presidente da entidade, Ricardo 
Luiz Leites de Oliveira, acompa-
nhado pela vice-presidente, Carla 
Rieger Bregoli, e pelos membros do 
Conselho Orientador apresentaram 
ao prefeito do município, Marcio 
Rauber, a sugestão de medidas a serem 
adotadas para flexibilizar o funciona-
mento das empresas do comércio de 
Marechal Cândido Rondon.

A solicitação da Acimacar 
objetiva evitar que as empre-
sas consideradas atividades não 
essenciais tenham graves prejuí-
zos econômicos tendo em vista o 
lockdown decretado pelo Governo 
do Paraná até o dia 08 de março, 
que impede o funcionamento de 
todas as empresas do comércio 
varejista de forma plena.

“Solicitamos ao prefeito a adoção 
dessas medidas como forma de evitar 
que o comércio tenha mais prejuí-
zos neste período de lockdown. Essa 
demanda será encaminhada ao Centro 

de Operações de Emergência (COE) 
e esperamos que seja prontamente 
atendida, permitindo que todas as 
empresas atuem internamente com 
o número de colaboradores limitado 
uma porcentagem da equipe, bem 
como atenda seus clientes de forma 
remota, por telefone e aplicativos, 
realizando a entrega de mercadorias 
aos clientes em formato delivery”, 
pontua o presidente da Acimacar, 
Ricardo Luiz Leites de Oliveira.

 
PRORROGAÇÃO DE 

TRIBUTOS MUNICIPAIS
Outra solicitação da Acimacar 

ao prefeito rondonense foi a pror-
rogação das datas de vencimento 
do Alvará para as empresas de 
todos os segmentos constituídas 
em Marechal Cândido Rondon e 
do Imposto sobre a Propriedade 
Predial Territorial Urbana (IPTU) a 
pessoas físicas e jurídicas.

“Esse pedido de prorrogação 
dos vencimentos dos tributos 
municipais é extremamente per-
tinente, tendo em vista que diver-
sas empresas vêm sofrendo há um 

ano e outras acabaram de sofrer 
mais um revés com o lockdown. É 
um pedido coerente da Acimacar. 
Vamos encaminha-lo a Secretaria 
de Fazenda, consultar a Procurado-
ria do Município e, se não houver 

nenhuma objeção, vamos prorrogar 
as datas de vencimento para dar 
fôlego para as nossas empresas”, 
detalha o prefeito.

Enquanto tramitam as media-
ções para adoção de tais medidas, 

a Acimacar e o prefeito rondonense 
reforçaram o pedido para a socie-
dade manter o uso de máscara, as 
medidas de higiene com uso de 
álcool gel, distanciamento social 
e para que evitem aglomerações.

Começou a entrega do Imposto de Renda 2021

fontes,  preenchidas na declaração. 
As informações resgatadas são da 

declaração do Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte (DIRF) , da declara-
ção de Informações sobre atividades 
Imobiliárias (DIMOB); e da declaração 
de Serviços Médicos (DMED).

Nessa opção, o cidadão deverá 
apenas verificar as informações e, 
se necessário, corrigir eventuais 
distorções e/ou complementar. 

RESTITUIÇÃO IRPF 2021
Aqueles contribuintes com 

direito à restituição e que enviarem 
a declaração no início do prazo, sem 

erros, omissões ou inconsistências, 
devem receber as restituições mais 
cedo. Têm prioridade idosos, porta-
dores de doença grave e deficientes 
físicos ou mentais.

Serão pagos cinco lotes 
de restituição do imposto 

de renda em 2021, seguindo 
o mesmo modelo do ano 

passado. Veja as datas abaixo  
1° lote - 31 de maio
2° lote - 30 de junho
3° lote - 30 de julho
4º lote - 31 de agosto
5º lote - 30 de setembro 
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*Para as mulheres

Cuide do seu coração
Mais de 500 mil mulheres morrem todos os anos nos Estados Unidos por doenças 
do coração, superando o número de homens mortos pela mesma causa. No 
Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a incidência de 
infarto em mulheres tem crescido e deverá passar a de homens em poucos 
anos. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as 
mulheres ficando acima de problemas como câncer de mama e de colo de útero, 
segundo a Organização Mundial da Saúde. Por conta disso, são necessários 
alguns cuidados especiais, já que o músculo cardíaco delas possui algumas 
particularidades em relação ao dos homens. O coração delas é menor, as artérias 
coronárias são mais estreitas e a frequência cardíaca de repouso maior, ou seja, 
o coração é mais acelerado. Essas mudanças, em si, não são grandes causadoras 
de problemas, mas é importante ficar atenta, porque o diâmetro dos vasos 
pode favorecer o acúmulo de gorduras no futuro. Também são diferentes os 
sintomas que as mulheres sentem em caso de infarto. Geralmente não há a 
presença de dois sinais bastante reconhecidos: aquela forte dor no peito do 
lado esquerdo e o formigamento no braço.
Visite regularmente seu cardiologista e mantenha seus exames em dia.

Durma bem
Dormir pouco e mal não faz bem a saúde. No entanto, novos estudos apontam 
que as mulheres são as principais vítimas da privação de sono.
Um estudo conduzido pela Faculdade de Medicina de Warwick, na Inglaterra, 
diz que mulheres que dormem pouco estão mais sujeitas a sofrer de aumento 
da pressão arterial. Outro, realizado na Universidade de Medicina de Pittiburgh, 
nos Estados Unidos, encontrou fortes conexões entre a falta de sono e problemas 
no relacionamento. Os pesquisadores de Warwick afirmam que as mulheres 
tendem a dormir menos que os homens devido ao maior número de atividades 
que desempenham (conciliando trabalho, família, casa e vida pessoal) e não 
a problemas como insônia, depressão ou síndrome das pernas inquietas. O 
sono é importante para regular as funções cerebrais, incluindo a regulação dos 
níveis hormonais, daí também o maior risco de mulheres que dormem mal 
serem obesas, pois as substâncias que afetam o apetite sofrem alterações. Em 
média, mulheres que dormem menos do que seis horas por noite consomem 
329 calorias a mais por dia do que as que descansam mais tempo.

Controle o estresse
As mulheres são mais estressadas que os homens de acordo com dados do Programa 
de Avaliação do Estresse da Beneficência Portuguesa de São Paulo.Os hormônios 
fazem o estresse afetar homens e mulheres de maneira diferente. Preocupação 
excessiva, tensão crônica, tremores, sensação de respiração curta ou sufocada, medo 
de perder o controle, medo de morrer ou ondas de calor são alguns dos sintomas 
da ansiedade relacionados ao estresse. Realizar atividades que proporcionam 
prazer, como ler um livro, praticar atividades físicas ou ouvir música.

Diga não ao sedentarismo
De acordo com a pesquisa Vigitel (Vigilância dos Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças), divulgada em abril de 2015 pelo Ministério da Saúde, os homens 
são mais ativos fisicamente do que as mulheres:  mais de 40% se exercitam 
durante seu tempo livre ante 30% das mulheres. Outra pesquisa, denominada 
Trabalho remunerado e trabalho doméstico – uma tensão permanente e realizada 
pela organização recifense SOS Corpo – Instituo Feminista pela Democracia 
e pelos institutos Data Popular e Patrícia Galvão, revelou que 75% das 800 
mulheres consultadas afirmavam enfrentar uma rotina exaustiva. Dentre as 
entrevistadas, 98% reportaram que além de trabalhar, ainda precisavam cuidar 
da casa e 58% declararam não ter tempo para cuidar de si.  O sedentarismo é, 
atualmente, considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde 
e deve ser tratado como tal. Ele é um dos principais causadores de outras 
doenças, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e 
até problemas emocionais. Praticar ao menos 30 minutos de atividade física três 
vezes por semana já são suficientes para trazer enormes benefícios à sua saúde.

Alimentos saudáveis
Que uma boa alimentação traz benefícios enormes para a saúde, ninguém 
discute. No entanto, poucas mulheres sabem que problemas típicos de seu 
gênero também podem ser prevenidos com ajuda da dieta. Um estudo realizado 
pela Boston University e publicado no jornal American Journal of Epidemiology 
descobriu que mulheres que comem duas porções de vegetais por dia têm 45% 
menos chances de desenvolver câncer de mama. Segundo a pesquisa, alimentos 
como brócolis, mostarda, couve e hortaliças verdes desempenham um papel 
ainda maior na redução de chances de câncer de mama, pois são ricos em 
glucosinolatos, aminoácidos que tem uma função importante na prevenção e 
tratamento da doença. Além deles, outros alimentos como alho, nabo, alface, 
abóbora e espinafre possuem menores quantidades de gluconisolatos, e devem 
fazer parte da dieta.Outro problema que atinge grande parte das mulheres é 
a cefaléia. 76% das brasileiras sofrem com algum tipo de dor de cabeça. Uma 
pesquisa desenvolvida pela Escola de Ciências da Saúde da Universidade 
Griffith, na Austrália, descobriu que uma dieta rica em vitaminas do complexo 
B pode ajudar a prevenir crises de enxaqueca. Fígado de boi, mariscos, ostras 
cruas, atum, ovos e leite são boas fontes dessa vitamina.

Previna-se
Algumas doenças acometem somente as mulheres como câncer de mama, câncer 
de colo de útero e endometriose. Outras, apesar de também atingirem homens, são 
mais comuns entre as mulheres como infecção urinária, osteoporose e candidíase. 
Visite regularmente um ginecologista e mantenha seus exames atualizados. Não 
espere pelos sintomas. Prevenção adequada trazem longevidade e qualidade de vida.

 Ter conhecimento sobre quais são os 
cuidados essenciais com a saúde da mulher 
garantem longevidade, além de uma quali-
dade de vida ainda melhor. As vantagens não 
param por aí, pois também é possível diag-
nosticar doenças de forma precoce, aumen-
tando significativamente a chance de cura 
ou até mesmo preveni-las antes mesmo que 

aconteçam.  É relevante destacar também 
que as mulheres sofrem diversas mudanças 
físicas e hormonais durante toda a vida e que 
saber lidar com essas transformações pode 
garantir bem estar em todas as idades.

Você sabe quais são esses cuidados? A 
seguir, vamos conhecer melhor quais são 
eles e a importância de cada um. 

Atenção e 
cuidados 
essenciais 
com a 
saúde da  

AS MULHERES SOFREM D IVERSAS MUDANÇAS 
FÍSICAS E HORMONAIS DURANTE TODA A VIDA E 
SABER LIDAR COM ESSAS TRANSFORMAÇÕES PODE 
GARANTIR BEM-ESTAR EM TODAS AS IDADES

Mulher

l Redução da ingestão de sal
O sal, se ingerido de forma exagerada, 
pode ser um grande vilão da saúde 
feminina. Como consequência pode haver 
retenção de líquidos, que causa inchaço 
em diversas regiões do corpo, como pés e 
barriga. Além disso, pode sobrecarregar o 
coração, os rins e os vasos sanguíneos, o 
que aumenta a chance de hipertensão.

l Tabagismo
O tabagismo pode causar diversas doenças 
cardiovasculares e respiratórias obstrutivas 
crônicas, além de câncer. Vale dizer ainda, 
que reduz o paladar e resseca a pele. 
Por este motivo, parar de fumar é um 
cuidado com a saúde em geral e um passo 
importante para quem está em busca de 
hábitos mais saudáveis.

l Alimentação saudável
A alimentação saudável é 
importante em todas as fases da 
vida de uma mulher, desde bebê 
até idosa. O consumo de alimentos 
saudáveis de forma regular reduz o 
risco de doenças, como por exemplo, 
aumento do colesterol, e ainda 
garante bem estar físico e mental.

l Saúde mental
Manter uma saúde mental é essencial para que a vida possa ser vivida da 
melhor maneira possível em todos os momentos. Se a mulher estiver com 
algum tipo de transtorno, como depressão, ansiedade, insônia e estresse, 
é muito importante que procure ajude especializada. Esses transtornos são 
muito comuns devido à situação de vulnerabilidade em que as mulheres, 
muitas vezes, se encontram, como por exemplo, nos casos de violência 
doméstica, dupla ou tripla jornada de trabalho e até mesmo por viverem 
em uma sociedade que supervaloriza a juventude.

l Avaliações periódicas de saúde
As avaliações médicas devem ser feitas regularmente, não só para evitar 
doenças, mas também para, caso existam, sejam descobertas logo no inicio, 
aumentando assim as chances de cura. Deste modo, as consultas com 
dermatologista, cardiologista, oftalmologista, ginecologista e clínico geral 
devem estar sempre em dia.
É importante também que alguns exames sejam feitos anualmente, como 
câncer de colo de útero, mama e pele. Outro exame que merece destaque 
em se tratando de mulheres é o de densitometria óssea, que previne e 
identifica a osteoporose, sendo possível assim, tratá-la antes que possa 
afetar a qualidade de vida da mulher.

l Controle do peso
Não estamos falando de estética, 
mas de saúde. A obesidade pode 
ter consequências graves, como 
aumento do risco de diabetes, 
hipertensão, diversos tipos de 
câncer, acidente vascular cerebral 
(AVC), entre outros. Por este motivo, 
o controle do peso é essencial 
para a saúde da mulher e pode ser 
alcançado através de uma dieta 
equilibrada e da pratica regular de 
atividades físicas.

l Aumento da ingestão de água
A ingestão de água é fundamental para que o metabolismo, 
as atividades celulares e o funcionamento do intestino se 
mantenham saudáveis. O recomendado é que sejam ingeridos, 
pelo menos, 2 litros de água diariamente.

l Autoestima
Autoestima é uma palavra que merece atenção quando se trata 
de cuidados com a mulher. Sem ela, a mulher acaba por não 
ter vontade de cuidar de sua saúde, não busca soluções que 
melhorem os seus problemas e até mesmo não respeita os limites 
do próprio corpo. Uma mulher com autoestima é aquela que se 
preocupa com o seu bem estar. Caso a mulher tenha problemas 
com autoestima, as consequências são fáceis de ser observadas 
e uma delas pode ser a falta de cuidado com a própria saúde, 
sendo essa uma forma de “agredir o próprio corpo”. Em caso 
de problemas com a autoestima, a busca por profissionais que 
podem ajudar nessa questão é essencial.
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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.

Cuide bem da sua rotina e também da sua saúde, 
ariano. Você pode se surpreender positivamente em 
suas relações e pode também dar o primeiro passo 
e surpreender para que a relação se movimente. A 
comunicação está em alta, em uma semana boa 
para fazer contatos e ter conversas. Anote suas 
ideias. E foco nos assuntos de trabalho.
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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-
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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 no que quer, virginiano, e mãos à obra. 
O céu do momento é intenso e produtivo, 
favorável, e cheio de novidades pra você. Crie 
oportunidades e aproveite todas que vierem até 
você. O momento é de crescimento pessoal, mais 
consciência das emoções e foco no trabalho. 
Bons momentos na vida amorosa também.
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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 cuidar das suas 
relações, pisciano. E de definir melhor 
o que deseja para o próximo ciclo que 
está começando. Tenha foco, atenção 
aos detalhes, saiba o que quer e escolha 
bem as suas companhias. O momento é de 
oportunidades e portas abertas.
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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-
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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.

Tente sair da rotina, taurino, e abraçar as 
mudanças que querem entrar em sua vida. O 
céu do momento é animado, intenso e pede 
movimento, e você pode conduzir as mudanças 
de forma a minimizar os riscos e inseguranças. 
Só cuide bem da sua vida financeira, cuidado 
para não gastar em excesso.
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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
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morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Novos vendos sopram por aí , geminiano, com 
a chegada de Marte no signo de Gêmeos. É 
hora de dar novos passos e tomar atitudes, de 
seguir na direção do que deseja e de aproveitar 
as novas oportunidades que podem aparecer. 
O céu do momento é favorável e produtivo pra 
você. Aproveite bem o momento.
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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 bom momento para observar atentamente o 
que tem conquistado, leonino. O céu do momento 
pede para valorizar o que já está fluindo e e 
cuidar de cada detalhe do que você quer que 
aconteça. O momento pode ser intenso, mas as 
oportunidades estão presentes e esses prometem 
ser dias produtivos pra você.
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Um momento intenso, canceriano, com todo 
transbordamento que a Lua Cheia costuma 
trazer. Mas pode ser uma boa oportunidade de 
organizar pensamentos e sensações, e tomar 
decisões mais acertadas neste momento. Você 
pode ter boas surpresas e conversas inspiradoras, 
em dias que também favorecem os estudos.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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:
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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.
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coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Saia da rotina, libriano, Improvise, ouse, 
faça diferente para fazer diferença, Confie 
em você. Tome suas decisões baseado no 
que sente e siga o impulso de ter momentos 
de mais introspecção, reflexão e isolamento. 
São bons dias para resolver questões afetivas 
e coisas do passado.
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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
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coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um ótimo momento para sentar e alinhar 
expectativas e objetivos, escorpiano. Vale 
para sua equipe de trabalho, para grupos de 
amigos ou situações amorosas ou familiares. 
O céu do momento é uma oportunidade 
também de organizar as ideias e definir 
metas e prioridades.

culináriaculinária
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HORÓSCOPO

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.

Um bom momento para as coisas de trabalho, 
sagitariano. Com foco e determinação, mais 
atenção aos detalhes, você tende a ter grandes 
resultados. Mas essa atenção aos detalhes é 
realmente necessária para que os projetos 
funcionem. E não deixe de dar atenção para 
sua familia.
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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.

Um bom momento para avaliar crenças, 
metas e ideais, capricorniano, e fazer planos 
para o seu futuro. O céu do momento é 
uma oportunidade para acalmar as coisas 
e tornar a sua rotina mais produtiva e 
saudável. Falando nisso, siga cuidando 
bem da sua saúde.
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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 ótimo momento para fazer mudanças, 
aquariano, e agora ainda mais certo do que 
você deseja. O momento é de prudência para 
investimentos, sendo uma fase melhor para 
guardar do que para gastar seu dinheiro. O 
céu pode trazer oportunidades em termos de 
prazeres e relacionamentos.
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Escondidinho de batata 
doce com frango
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 Aula de inglês
Fiquei confuso depois da aula de inglês.

Se “car” significa carro e “men” significa “homens”, então minha 
tia Carmen é um Transformer?

Prova
Um pai disse ao filho:

– Se você tirar nota baixa na prova de amanhã, me esqueça!
No dia seguinte, quando ele voltou da escola, o pai perguntou:

– E aí, como foi na prova?
O filho respondeu:
– Quem é você?

l 1 kg de batata doce cozida e espremida;
l 1 kg de peito de frango cozido e desfiado;
l Temperos a gosto (sal, alho, cebola, orégano, pimenta  
   cayena, páprica doce e cheiro verde picadinho);
l 2 colheres de sopa de farinha de coco (ou outra 
    farinha da sua escolha);
l 4 colheres de sopa requeijão;
l 1 gema de ovo;
l 100 g de queijo parmesão;
l 2 colheres de sopa de gergelim para confeitar.

Misture com as batatas cozidas a farinha e 
o requeijão (pode ser com o fogo desligado). 
Depois coloque em um refratário grande de 
vidro uma camada de frango e outra de batata. 
Espalhe a gema por cima com as costas de uma 
colher de sopa e salpique gergelim. Derrame o 
queijo parmesão por toda a massa. Leve ao forno 
por 20 minutos e depois sirva ainda quente. 
Dica: É uma opção maravilhosa para o almoço.
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Clérigo que
afasta o 

demônio de
 pessoas

(?) Jobim:
compôs

"Águas de
Março" 

"Previsão" 
astrológica
em jornais
e revistas

Título do
sogro do

Shrek
(Cinema)

Traço que
define o
formato
do rosto

Pão de (?),
massa de 
rocambole

(?) disk:
disco

rígido, em
inglês

Tendência
da cons-
trução 

condenada

Base 
de uma

montanha

Alfredo
Volpi, pin-
tor ítalo-
brasileiro 

O Fuleco,
em relação

à Copa
2014

A substân-
cia sem
estrutura
ordenada

(?) Lopes, 
repórter in-
 vestigativo
brasileiro

Ficar para
(?): ser 
a última
pessoa

A aranha
solitária
que não
tece teia

Mortes

Partida,
em inglês

A palavra-
símbolo do

egoísta
Trajo

Querela
"Único",

em "monó-
tono"

Ator de "A
Lenda do

Zorro"

(?) novo,
vida nova! 

(dito)

Profissio-
nais como
Paulo Zulu

Destaque
de uma
revista

Membrana
ocular

Veículo pa-
ra viagem
espacial

Bebida
antilhana

A natureza
da tênia

Identifica-
ção na
internet
Juntara

Vulcão ati-
vo siciliano
Descer da
montaria

Utensílio
de costura
Pregador
islâmico  

"Produto",
em PNB
Cidade

turística
paulista
em que
tudo é

exagerado

Unidade de massa de
símbolo "kg" (red.)
Letra enfatizada na

fala do alemão

Solitário
Sem

número
(abrev.)

A letra da
cedilha
Sentar, 

em inglês

Outlook
Express
(sigla) 

Cordão da (?) Preta: 
bloco do
Carnaval
carioca

Função de João San-
tana na

campanha
de Lula

Grupo se-
paratista

basco
Cólera

Dois países latino-
americanos que sofre-
ram golpe de Estado

em 2009 e 2012

Exímio
(fig.)

Avariar-se
(pop.)

3/ami — sit. 4/hard — rixa. 5/imame. 6/amorfa. 9/departure. 11/marqueteiro.

Telefonema
– Alô, eu gostaria de falar com o João, por favor.

– É o próprio.
– Oi, Próprio, tudo bom? Você pode chamar o João pra mim?

Milagre na aula de matemática
Joãozinho foi o único aluno da classe a acertar o problema matemático 

que a professora havia dado de lição. Desconfiada, ela pergunta:
- Joãozinho, você fez a lição junto com seu pai?

- Claro que não, professora!
- Que ótima notícia, Joãozinho!
- Meu pai fez sozinho mesmo.

Lição de casa
A professora pergunta para o Joãozinho:

- Joãozinho, por que você não fez a lição de casa?
- Porque eu moro em apartamento.
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Venha-nos Visitar 
NOVO ENDEREÇO: Avenida Irio Jacob Welp, 2182 ( Próximo ao

Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) Mal. Cândido Rondon - PR

l QUINTA (04)
Luiz Volz, Luciane Franzmann, 
Gustavo Henrique R Costa, Ivete 
Isabel Krüger, Fernanda Calixto, 
Adriane Noetzold, Tais Fernanda 
Freza, Ismar Lindenmayr, Delcio Luiz 
Parada, Nilcelia Antunez Moreira, 
Sabrina Hanauer, Julia Gabriele, Luiz 
Volz, Tatiane Meller

l SEXTA (05)
Gladis Clarice Zimmermann, Marcio 
Langner, Rogério Scheffler, Rene 
Bonamigorieger, Vanessa Ferreira, 
Janete Rech Dorner, Soely Kuffel 
Sauer, Erica Rodrigues, Luccy Alves, 
Leslei Simon, Vanessa Ferreira, Joseni 
Palinski, Jaqueline Silva

l SÁBADO (06) 
Marcelo Haerter, Ana Júlia Romer, 
Nair Knaul, Marlene Labrenz, Katia 
Simoni Belini, Silvana Emerick Emerick, 
Clarissi Pommerening, Eliane de Paula, 
Wezlei Ramos, Carlos Alberto Erig, 
Jaqueline Horing, Andressa Koch, 
Elisabete Theobald

l DOMINGO (07) 
Grasielly Raquel Arenhart von Borstel, 
Guisleine Sabka, Fernanda Krombauer, 
Ana Paula Rodrigues Vargas, 
Iara Bruski Skalski Alves, Clarice 
Moellmann, Djeime Dayane, Poliana 
Zimmermann, Luiz Onoszak, Kamila 
Gabriela Beskow, Daniela Silveira 
Daniel, Marciani Gotardo

l SEGUNDA (08)
Marlene Bechtold Sampaio, Marlene 
Bechtold, Juliana Riechel, Débora 
Santos, Cristiane Neid, Jairo Saraiva 
Martins, Eliane Becker, Marlene 
Bechtold Sampaio, Juliane Gressler, 
Mirna Wissmann, 
Jadir Zimmermann, Sandra Kuhn

l TERÇA (09)
Ildegard Kremer, Marinez Andrade, 
Sonia Sales, Casimira Santos 
Eggers, Jenniyfer Vanderleia, Neiva 
Ludwig Neiva, Neiva Ludwig, 
Sandra de Bairros Heberson de 
Lara, Eduardo Vieira, Regiliane 
da Silva, Caroline Vennigkamp, 
Angelica Regina

l QUARTA (10)
Mario Lopes Mendes, Romualdo 
de Amorim, Alessandra Caetano 
Lupges, Andrei Gregory, Carla Rieger 
Bregoli, Daiane Nullrich, Roseméri 
Florentino, Clair Schvengber, Iliziane 
Kolm, Ezoraide Palacio, Petterson 
Diego Oss Emer, Lucineide Géssica 
Canello, Anderson Durks

Aniversariantes da Semana

O tim tim da semana vai para Carla Rieger Bregoli que no dia 10 
completa mais um ano de vida. Felicidades!

Luis Rafael 
Perez e Iliziane 
Kolm de 
Mercedes 
comemoram 
o aniversário 
dela no dia 10. 
Parabéns!
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COM INVESTIMENTO DE CERCA DE R$ 100 MILHÕES POR PARTE DA INICIATIVA PRIVADA, 
O AQUÁRIO ATUARÁ COMO UM CENTRO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E CONSERVAÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS DAS BACIAS DOS RIOS PARANÁ E IGUAÇU

Ü

Aquário será o novo atrativo 
turístico de Foz do Iguaçu

 A diretoria do Asilo Lar Rosas 
Unidas, de Marechal Cândido 
Rondon realizou Assembleia 
Geral Extraordinária no final da 
tarde de segunda-feira (dia 1º) 
para discussão e esclarecimen-
tos sobre a recomendação do 
Ministério Público no Inquérito 
Civil nº MPPR 0085.20.000959-6. 
Pelo referido inquérito, a promo-
toria pública sugere o afastamento 
do presidente da entidade, bem 
como, de dois funcionários.

A assembleia acatou o pedido 

do Ministério Público, por isso, deli-
berou pelo afastamento do presi-
dente Nelson Fujimoto da função. 
Todos os membros da diretoria, 
que são voluntários da comunidade, 
defenderam a gestão do presidente 
Fujimoto, destacando, inclusive o 
bom trabalho por ele realizado, mas, 
entendem da necessidade do seu 
afastamento para que a entidade 
seja preservada e possa continuar 
com suas atividades beneficentes.

Com o afastamento de Fujimoto, o 
Asilo Lar Rosas Unidas passa a ter como 

presidente o então vice-presidente 
Junior Paulinho Niczack, que já foi 
presidente no período de 2016-2020.

Com relação aos funcioná-
rios citados, as medidas serão 
tomadas de acordo com a reco-
mendação do ministério público, 
salvaguardando todos os direitos 
trabalhistas dos mesmos.

CONHEÇA O ASILO LAR 
ROSAS UNIDAS

O Asilo Lar Rosas Unidas é uma 
entidade filantrôpica, ou seja, sem 

fins lucrativos, tem sua sede no bairro 
Botafogo, é mantida principalmente 
com recursos da própria comuni-
dade (doações), convênios com entes 
públicos e outros. Atualmente estão 
internos 31 idosos. Para atendimento 
destes fazem parte do quadro de 
funcionários 20 trabalhadores nas 
mais diversas áreas, com atendimento 
24 horas por dia.

Os membros da diretoria são 
escolhidos junto a comunidade a 
cada dois anos e trabalham volun-
tariamente para a entidade.  

 Foz do Iguaçu terá mais um 
importante atrativo para potencia-
lizar o turismo no Paraná. O Grupo 
Cataratas vai construir um aquá-
rio com espécies de água doce e 
ecossistemas marinhos na cidade. 
O AquaFoz receberá investimentos 
de R$ 100 milhões e deverá ficar 
pronto em 2023, com estimativa de 
abertura de 250 a 300 empregos 
diretos. O anúncio foi confirmado 
na terça-feira (02) durante reunião 
no Palácio Iguaçu entre o governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior e 
representantes da empresa.

“É mais um grande investimento 
em Foz, com impacto na geração de 
emprego e no desenvolvimento da 
cidade. E, claro, novo atrativo para 
segurar o turista em Foz, para que 
ele gaste o dinheiro no comércio 
e nos diversos pontos turísticos 
oferecidos pelo município”, afirmou 
Ratinho Junior.

AQUÁRIO 
O AquaFoz será construído 

em uma área de 23 mil metros 
quadrados, na entrada do Parque 

Nacional do Iguaçu, ao lado do 
Centro de Visitantes. Contará com 
diversos tanques com espécies de 
água doce e ecossistemas mari-
nhos que somam um volume total 
de 3,8 milhões de litros de água. 
A previsão é que a obra comece 
no segundo semestre deste ano.

“Além da importância como 
impulsionador do turismo local, é 
um centro de conservação da bio-
diversidade. Vai trabalhar amparado 
no tripé educação, pesquisa e con-
servação, principalmente focado na 
conservação das bacias do Rio Iguaçu 
e Rio Paraná”, explicou o CEO do 
Grupo Cataratas, Pablo Morbis.

Ele lembrou que além do 
AquaFoz, o grupo administra na 
cidade o Marco das Três Fronteiras 
e o Parque Nacional do Iguaçu, e 
outros equipamentos espalhados 
pelo País, com o AquaRio, o maior 
aquário marinho da América do 
Sul, no Rio de Janeiro.

MEIO AMBIENTE
Secretário de Estado do Desen-

volvimento Sustentável e Turismo, 

Márcio Nunes também ressaltou a 
importância do equipamento para 
colaborar com a preservação do 
meio ambiente. “Foz é a âncora do 
turismo paranaense, um turismo de 
natureza que respeita e preserva 
o meio ambiente”, disse.

O Aquafoz pretende conduzir, 
em parceria com universidades, 
pesquisas sobre ecologia alimentar e 
reprodutiva, distribuição geográfica, 
conservação e coibição de espécies 
exóticas. “Aquário faz sucesso no 
mundo inteiro. Consolida Foz do 
Iguaçu como um destino sustentá-
vel”, afirmou o prefeito da cidade, 
Chico Brasileiro.

PRESENÇAS
Participaram do ato o vice-go-

vernador Darci Piana; o secretário 
de Estado da Comunicação Social 
e da Cultura, João Debiasi; o dire-
tor-presidente da Invest Paraná, 
Eduardo Bekin; o líder do Governo 
na Assembleia Legislativa, Hussein 
Bakri; o acionista do Grupo Cata-
ratas, Eduardo Sciarra; e o diretor 
do grupo, Adélio Demeterko.

 A Copel colocou em operação 
na segunda-feira (1º) as três primei-
ras unidades geradoras da Usina 
Solar Fotovoltaica Bandeirantes, 
construída no Norte do Paraná. 
Inicialmente a usina vai funcio-
nar com 3 MWp (megawatt-pico, 
unidade de potência de energia 
fotovoltaica). Outras três unidades 
geradoras serão energizadas ainda 
esse ano, totalizando 5,36 MWp de 
potência instalada, o suficiente para 
atender o consumo de energia de 
aproximadamente 10 mil pessoas. 
O projeto faz parte de um novo 
modelo de negócios da Compa-
nhia. A Copel implanta e opera as 
unidades de geração distribuída 
de energia, e o cliente assina um 
contrato de aluguel da usina. A 
energia gerada é usada para com-
pensar o consumo, resultando 
em desconto na conta de luz.  
“Com este projeto, a Copel dá mais 
um passo firme rumo à energia do 
futuro: com fonte renovável, no modelo 
da geração distribuída, facilitando a 
vida do consumidor”, diz o presidente 
da Copel, Daniel Pimentel Slaviero. “A 
usina representa mais um importante 
investimento no interior do Paraná, 
contribuindo cominfraestrutura para 
o desenvolvimento do Estado”.

O COMPLEXO 
Construído no município de 

Bandeirantes, a 100 km de Lon-
drina, o complexo solar é formado 
por 6.900 placas fotovoltaicas que 
ocupam uma área de 10,35 hec-
tares (o tamanho de quase dez 
campos de futebol). Cada placa 
é formada por células fotovoltai-
cas de silício policristalino. Essas 
células são interligadas em série 

e reagem com a incidência dos 
raios de sol, liberando elétrons que 
são transferidos para um circuito 
dentro da placa ou painel solar.  
A usina vai funcionar em regime de 
minigeração distribuída no modelo 
de autoconsumo remoto. Isso sig-
nifica que as unidades consumi-
doras devem ser de titularidade 
de uma mesma pessoa física ou 
jurídica, e estar dentro da mesma 
área de concessão da distribuidora.  
Os projetos foram implantados em 
parceria com a Sistechne Partici-
pações. “A entrada em operação 
da usina contribui para colocar 
nosso plano estratégico em prá-
tica. Estamos expandindo os negó-
cios e pretendemos ampliar nossa 
atuação no mercado de geração 
distribuída de matriz fotovoltaica, 
especialmente nos modelos de 
minigeração”, afirma o diretor 
de desenvolvimento de negócios 
da Copel, Cassio Santana da Silva.   
Este segmento está em franca 
expansão no Brasil. De acordo 
com dados da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), atualmente 
estão em operação no país ativos de 
geração distribuída solar com cerca 
de 2,5 gigawatts em capacidade, 
contra cerca de 1 gigawatt em junho 
do ano passado. São mais de 200 
mil unidades conectadas à rede.  
A Copel trabalha para desenvol-
ver outros projetos semelhantes. 
Empresas interessadas em com-
pensar seu consumo de energia 
por meio da geração distribuída 
podem entrar em contato com a 
Copel através do site www.copel.
com/geracao-distribuida e fazer 
simulações para verificar se vale a 
pena migrar para o novo sistema.

Diretoria do Asilo Lar Rosas Unidas acata recomendações do Ministério Púbico

Usina solar da Copel em  
Bandeirantes começa a gerar energia



Prefeitura rondonense prorroga prazo 
de vencimento de IPTU, alvará e taxas
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
Milton Cesar Arruda, torna público que irá requerer ao IAT-PR, a licença ambiental simplificada 
para a atividade de Avicultura, instalado na Linha Boa Esperança, s/n,  Entre Rios do Oeste-PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Dirlan da Silva torna público que irá requerer ao IAT, Licença Prévia para Suinocultura a 
ser implantada no Lote Rural nº 109/A, 19º Perímetro, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

 SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cesar Luiz Petri torna público que recebeu do IAT, Renovação de Licença de Operação para 
Suinocultura implantada no Lote Rural nº 15/A, Linha Campo Salles, Distrito de Margarida, 
Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 23/02/2026.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Claides Janete Knak Kochhann torna público que recebeu do IAT, Licença Ambiental Sim-
plificada para Suinocultura implantada na Linha Souza Naves, Quatro Pontes, Paraná. 
Validade: 15/02/2027.
 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Alceu Kniz torna público que irá requerer ao IAT, Licença Ambiental Simplificada para Sui-
nocultura a ser implantada na Chácara 114/115, Distrito de Três Irmãs, Mercedes, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Andre Grellmann, Bruno Grellmann, Osmar Grellmann E Senaede Hanelore Losch Grell-
mann, tornam público que receberam do IAT, a Licença de Instalaçãoa para a ampliação 
da atividade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 2.000 animais (1.000 já 
licenciados), a ser implantada no Lote Rural 48 da Gleba 17 - Distrito Esquina Céu Azul - 
Santa Helena – Pr, com validade até 18/10/2025.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Geovani Paulo Mannes, Adriana Sehnem Mannes E Paulo Mannes, 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 na Parte “D” Do Lote 
Rural 165 da  gleba 11 – distrito de São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Andre Grellmann, Bruno Grellmann, Osmar Grellmann E Senaede Hanelore Losch Grell-
mann,  tornam público que irão requerer ao IAT, a Licença de Operação para a ampliação 
da atividade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 2.000 animais (1.000 
licenciados), a ser implantada no Lote Rural Número 48 da Gleba 17 – Linha Santa Cruz 
- Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ALBERT LAMB torna público que recebeu do IAT a Renovação da Licença de Operação para 
Suinocultura, instalada no Lote Rural n° LOTE RURAL N° 117/118/120/123/124/125/A/B, 
do 19° Perímetro, Linha Curvado, no município de Marechal Cândido Rondon – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO
ALBERT LAMB torna público que irá requerer ao IAT a Renovação da Licença de Operação 
para Suinocultura, instalada no Lote Rural n° LOTE RURAL N° 117/118/120/123/124/125/A/B, 
do 19° Perímetro, Linha Curvado, no município de Marechal Cândido Rondon – PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Leandro André Krause torna público que recebeu do IAT, Regularização de Licença de Opera-
ção para Suinocultura implantada no Lote Rural nº 201-A e 201/202/C/A, do 12º Perímetro da 
Fazenda Britânia, Linha Guavirá, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 02/03/2026.
 
SÚMULA DE EMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Aremor Griep torna público que recebeu do IAT, Regularização de Licença de Operação para 
Suinocultura implantada na Linha Heidrich, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 02/03/2026.

 A Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo de Marechal Rondon, comunica 
que o Módulo Empresarial está atendendo 
de forma remota, através dos telefones 
(45) 3284-8794 e (45) 99969-5062.

Portanto, empresários/microem-
preendedores individuais que tiverem 
alguma demanda, poderão entrar em 
contato via telefone e serão atendidos 
pelos colaboradores do setor.

Vale lembrar que a prefeitura está 
fechada para atendimento à população, 
atendendo a determinação do governador 
do estado que decretou lockdown do 
dia 27 de fevereiro até o próximo dia 8 
de março, visando conter o avanço de 
contaminação pelo novo coronavírus. Os 
servidores públicos rondonenses traba-
lham de forma escalonada. 

 Decreto publicado no Diário 
Oficial Eletrônico desta quarta-feira, 
dia 03 de março, dispôs sobre a 
prorrogação do prazo de venci-
mento para o recolhimento do 
IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano), Alvará de Licença e taxas 
de serviços urbanos. 

O vencimento que estava pre-
visto em parcela única, com 8% de 
desconto, ou a primeira parcela do 
fracionamento, para 12 de abril, 
foi prorrogado para 10 de junho.

Com relação ao IPTU e taxas, o 
parcelamento é realizado em seis 
vezes, com pagamentos mensais, 
sendo a última parcela em 10 
de novembro. Já com relação 
ao Alvará de Licença, são três 
parcelas, com vencimentos em 
junho, julho e agosto.

A iniciativa do poder público 

rondonense visa amenizar o 
momento difícil pelo qual empre-
sários e demais contribuintes estão 
passando, devido à pandemia, que 
vem exigindo medidas extremas, 
inclusive o lockdown, imposto 
pelo governo do estado. A decisão 
atende, também, a um pedido da 
Associação Comercial e Empresarial 
de Marechal Rondon (Acimacar).

Para o contribuinte ter direito 
ao exercício da prorrogação, o 
mesmo deverá efetuar o paga-
mento a partir das guias a serem 
entregues pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (E.C.T) ou 
guias eletrônicas que podem ser 
emitidas seguindo as orientações 
dispostas por meio do endereço 
eletrônico: marechalcandidoron-
don.atende.net.

A prorrogação dos prazos não 

impede o contribuinte de realizar o 
pagamento antecipado, com guias 
já emitidas através do endereço 
eletrônico marechalcandidoron-
don.atende.net. 

 O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, confirmou agenda no 
Oeste do Paraná nesta quinta-
-feira (04). Ele atenderá convite 
do prefeito Leonaldo Paranhos 
e visitará Cascavel, cuja estru-
tura de saúde está estrangulada 
devido o aumento do número 
de doentes da Covid-19.

O voo da FAB com a comi-
tiva do Ministério da Saúde está 
previsto para chegar às 13 horas, 
no Aeroporto de Cascavel. O 
prefeito conduzirá a visita do 

ministro a uma das UPAs, ao 
Centro de Vacinação Covid e 
à obra do Cisop. 

Ao longo da última semana, 
o prefeito de Cascavel já havia 
solicitado ao ministro 15 novos 
respiradoras e monitores, que 
prontamente liberados já estão 
sendo instalados na cidade. Na 
pauta de trabalho, um novo pedido 
de equipamentos para amplia-
ção de UTIs e uma remessa extra 
de vacinas contra a Covid-19, à 
população para Cascavel. 

Ministro da Saúde confirma visita 
ao Oeste nesta quinta-feira

Módulo Empresarial rondonense 
está com atendimento remoto
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