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Vitória da vida 
sobre a morte

Estamos na Semana Santa. É a semana da vitória 
da vida sobre a morte. E em meio a tantas notícias 

tristes provocadas pela pandemia do novo coro-
navírus, este ano a Semana Santa nos leva a uma 
reflexão ainda mais profunda sobre a celebração 

da Páscoa. É a data mais importante do calendário 
cristão e o Tribuna do Oeste traz a análise de dois 

religiosos sobre o verdadeiro significado da Páscoa 
e a esperança por dias melhores. 
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Humildade e responsabilidade 
são as palavras de ordem 
do presidente da Câmara 
de Entre Rios do Oeste

Valdeir Rodrigues Sales
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Bruno Sayão*

DESCONHECER OS RISCOS FINANCEIROS É A 
PRINCIPAL CHANCE DE SOFRER PERDAS NA 
HORA DE INVESTIR
As movimentações do mercado 

financeiro nos últimos anos, como os 
consecutivos cortes na taxa básica 
de juros (Selic), fizeram o investidor 
olhar para alternativas mais rentáveis 
e, consequentemente, mais arriscadas. 
Por isso, é exatamente neste momento que 
o investidor precisa redobrar a atenção! 
Um dos principais conceitos no mercado 
financeiro é o risco, resultado que pode 
levar uma pessoa ou empresa a ter alta 
probabilidade de ter um retorno diferente 
do esperado, seja positivo ou negativo.

De modo geral, esses riscos, que 
são sinônimos de incertezas, sempre 
existirão em qualquer operação que 
envolva dinheiro. Por isso, é muito 
importante entendê-los para saber 
minimizá-los. Existem aqueles que são 
inerentes ao investidor, que a pessoa 
pode controlar, como a oferta irregular 
de investimentos feita por pessoas físi-
cas ou jurídicas não registradas. Mas 
os principais deles não são fáceis de 
controlar, como o de mercado, crédito, 
liquidez e operacional.

Risco de mercado
O risco de mercado, também cha-

mado de risco sistemático, pode ser 
comparado com um vulcão, com a 
possibilidade de entrar em erupção a 
qualquer momento. O cenário econô-
mico é assim, está de forma controlada, 

*Bruno Sayão é CEO da IOUU, fintech de peer-to-peer 
ou P2P lending que propõe alternativas financeiras 
para empresas que necessitam de crédito.

l

mas pode ser que tudo mude. É um risco 
determinado pelas oscilações do sistema 
financeiro e das políticas econômicas, em 
que alguma decisão pode afetar os preços 
dos ativos da bolsa de valores e impactar 
empresas e negócios causando lucro ou 
prejuízo. Por exemplo, atualmente, a bolsa tem 
como um de seus protagonistas as vacinas 
contra a Covid-19. Os investidores podem 
ficar otimistas quando houver uma puxada 
mais forte no processo de vacinação.

 Risco de crédito e mercado marginal
A confiança também é um risco, o de 

crédito. A pessoa ou empresa faz o emprés-
timo de um determinado valor esperando 
que o tomador pague de volta, acrescido 
com a taxa de juros. No entanto, se o toma-
dor falir, quem sairá com o prejuízo será 
o investidor. Ainda dentro deste cenário, 
tem também o risco do mercado marginal, 
que é a oferta irregular de investimentos 
feita por pessoas físicas ou jurídicas não 
registradas.

De acordo com a pesquisa “Fraudes 
em Investimentos no Brasil”, conduzida 
pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) em 2019, mais 
de um em cada dez brasileiros já perdeu 
dinheiro em investimentos fraudulentos, 
principalmente em esquemas de pirâmide 
(55%). Dessas pessoas, 62% ainda não 
haviam recuperado o dinheiro.

Destombar ou 
preservar?
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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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Risco da liquidez
A facilidade ou dificuldade em resgatar 

o capital, sem perder o seu valor, é o risco 
da liquidez. Nem sempre é possível resga-
tar o rendimento no momento que deseja. 
Alguns rendimentos variam de D+1 (dia de 
solicitação de saque + 1 dia útil) até D+30. 
Existem outros que vão além do período de 
um mês. Sendo assim, além de entender 
qual o prazo de retorno na hora de investir, 
também é preciso considerar que existe a 
possibilidade de não ter a liquidez esperada.

Risco operacional
Por último, os riscos operacionais, que 

ocorrem, por exemplo, quando há uma 
falha técnica na operação de investimen-
tos, como uma ordem de compra errada 
devido algum delay na comunicação dos 
sistemas operacionais. Esse é o risco mais 
improvável de acontecer devido todo o 
aparato tecnológico da bolsa de valores, 
corretoras, bancos e plataformas, mas 
não se pode deixar de considerar.

Diante deste panorama de riscos, o impor-
tante é o investidor avaliar com cuidado todas 
as possíveis incertezas do investimento e as 
possibilidades de retorno, visando tomar a 
decisão correta e que esteja de acordo com 
o seu perfil, que está ligado diretamente a 
sua tolerância frente aos riscos. 

O projeto de lei apresentado na 
semana passada pelo vereador rondo-
nense João Eduardo dos Santos, o Juca 
(MDB), pretende “destombar” o prédio 
da Prefeitura Velha como patrimônio 
histórico de Marechal Cândido Rondon.

De lá para cá o assunto tá na boca 
do povo. Alguns se manifestam favo-
ráveis ao destombamento e posterior 
retirada da construção para aproveitar 
o terreno com algo mais útil. Outros, 
contrários, defendem uma restauração 
completa do prédio para que ele possa 
ser preservado como uma memória da 
história de colonização do município. 

O projeto por enquanto tramita nas 
comissões permanentes da Câmara 
Municipal. Só depois de receber todos 
os pareceres é que seguirá para dis-
cussão e votação em plenário quando 
o presidente Pedro Rauber o colocar na 
pauta. Caso aprovado, depois disso, o 
projeto seguirá para a sanção ou veto do 
prefeito Marcio Rauber. Este, inclusive, 
já se manifestou publicamente favorá-
vel à retirada do prédio do local para o 
aproveitamento da área para outros fins. 

Diante da polêmica que o assunto 
tomou, há segmentos da sociedade 
que defendem a realização de uma 
audiência pública, oportunizando 
à comunidade opinar a respeito do 
assunto que divide os rondonenses. 

Uma coisa é certa. Ficar do jeito que 
está, o prédio não pode. As fotos 
divulgadas pelo próprio vereador Juca 
mostram a situação deplorável do 
edifício, construído em madeira, e 
que coloca em risco até a integridade 
física dos servidores municipais que 
ocupam o espaço. 

Outra questão inegável é a importância 
histórica do prédio. Ele foi construído 
pela Colonizadora Maripá nos anos de 
1950 para servir como sede da empresa 
que comercializou as terras da região. 
Depois da emancipação, a Maripá doou 
o prédio para que fosse usado como 
Prefeitura, cuja finalidade correspondeu 
entre 1960 e 1979. Em 1985, o prédio 
foi tombado como patrimônio histórico, 
visando proteger a sua integridade. Ocorre 
que nestes mais de 35 anos, o imóvel 
nunca recebeu a devida manutenção 
ou restauração.

A Administração 
de Mercedes, 
por meio da 
Secretaria de 
Assistência 
Social, realizou 
o drive-thru 
de Páscoa 
para idosos do 
município.  Ao 
chegar no local 
os idosos foram 
recepcionados 
com todos os 
cuidados exigidos 
em função da 
pandemia de 
Coronavírus
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SEGUNDO NOTA OFICIAL DA PREFEITURA, ELE ESTAVA COM 40 A 50% DE ACOMETIMENTO 
PULMONAR, MAS VEM MELHORANDO

Ü

Vice-prefeito Ila testa 
positivo para a covid 
e permanece em 
observação na UPA

Ü

Plano Diretor
A Câmara de Marechal Cândido Rondon desarquivou sete projetos de 
leis complementares sobre a revisão do Plano Diretor do Município. 
A tramitação das matérias estava parada desde setembro de 2020, 
depois que o Ministério Público recomendou a suspensão de audiência 
pública, que é obrigatória, em razão da pandemia do novo coronavírus. 
Os projetos agora devem tramitar nas Comissões Permanentes da 
Câmara. Já a audiência pública será realizada quando houver as 
condições necessárias para garantir a saúde da população, podendo 
acontecer inclusive de maneira online. 

Uso de drones
A Câmara rondonense também aprovou em definitivo esta semana um 
projeto de autoria do vereador Vanderlei Sauer, que prevê autorização 
para o uso de drones na aplicação de defensivos agrícolas no município. 
Existe uma lei que proíbe a pulverização aérea com o uso de aviões, 
a intenção é alterar essa matéria, liberando exclusivamente o uso de 
drones. Conforme o vereador, entre as principais vantagens dessa 
tecnologia estão a redução do risco de contaminação do operador, a 
diminuição do volume de agroquímicos lançados no meio ambiente, 
o não amassamento da plantação e custo reduzido por ser um 
equipamento pequeno, elétrico e de fácil transporte e manuseio. O 
projeto de lei agora será enviado para sanção do prefeito.

Ponto facultativo
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon terá ponto facultativo 
nesta quinta-feira (1º), em razão do feriado de Sexta-Feira Santa e das 
comemorações alusivas à Pascoa. O retorno das atividades será na 
próxima segunda-feira (05), inclusive com realização da 10ª sessão 
ordinária, com início às 18h00, pelo sistema on-line.

Marcio deputado
O prefeito Marcio Rauber voltou a afirmar esta semana, em entrevista, 
que existe a possibilidade de ser candidato a deputado estadual na 
eleição de 2022. Contudo, mais uma vez reiterou que a questão ainda 
está em análise e que depende de muitos fatores. O principal deles é 
o aprovo popular para que ele seja candidato. Para isso, ele disse que 
vai fazer uma pesquisa para detectar se a comunidade rondonense 
quer que ele seja candidato ou não. Caso resolva candidatar-se, Marcio 
Rauber é obrigado a renunciar ao mandato de prefeito daqui a um 
ano, em abril de 2022. 

Elio voltou
Enquanto Marcio Rauber não se decide, Elio Rusch volta a ocupar uma 
cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná de forma temporária. Ele 
assumiu esta semana a vaga deixada pela titular Maria Victoria, do 
Progressistas, que saiu em licença maternidade. Elio deve permanecer 
deputado por cerca de seis meses. Como primeiro suplente, esta é 
a segunda vez que assume na atual legislatura. A primeira vez foi 
em 2019. 

Schiavinato segue na UTI
O deputado estadual José Carlos Schiavinato (PP) segue na UTI 
do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele está internado desde o 
dia 3 de março em função da covid-19. No dia 10 ele foi intubado 
e na semana passada a família passou a emitir boletins oficiais 
sobre seu estado de saúde. No último, divulgado terça-feira (30), 
a informação é que ele fora submetido a um procedimento na 
vesícula para conter uma infecção. Seu quadro era estável, mas 
sem previsão de alta. Schiavinato ainda não sabe da morte da 
esposa, Marlene, ocorrida no último dia 12. 

O vice-prefeito de Marechal 
Cândido Rondon, Ilario Hofsta-
etter, o Ila, testou positivo para 
o novo coronavírus e estava em 
observação na UPA do município, 
até o fechamento desta edição. A 
informação foi confirmada na manhã 
desta quarta-feira (31), através de 
nota oficial emitida pelo Departa-
mento de Comunicação da Prefeitura 
de Marechal Cândido Rondon. 

Conforme a nota, as informa-
ções sobre o estado de saúde 
do vice-prefeito foram prestadas 
pelo médico que atende na UPA. 
Ila está em observação prolongada 
na UPA, com quadro estável e sem 
uso de drogas vasoativas. Ele está 
recebendo oxigênio em ventila-
ção não invasiva para auxiliar na 
recuperação pulmonar. Exames 
apontaram que ele apresentava 
de 40 a 50% de acometimento 
pulmonar, porém novas provas 
laboratoriais evidenciam melhora 

Por meio de requerimento assi-
nado por todos os vereadores, o 
Poder Legislativo de Marechal Cân-
dido Rondon solicita à administração 
municipal que implante um novo 
Refis - Programa de Arrecadação 
de Créditos Fiscais e Tributários. O 
objetivo é oportunizar aos munícipes 
o pagamento parcelado de débitos 
vencidos, inclusive com desconto 
para aqueles que optarem pelo 
pagamento à vista.

“Cumpre ressaltar que a con-
cessão deste benefício é salutar 
tanto para a comunidade rondo-
nense quanto para o próprio Poder 
Executivo Municipal, que receberá 
valores pendentes, evitando assim 
o ajuizamento de ações que podem 
demorar anos para serem encerra-
das”, expõe o requerimento.

Segundo os vereadores, o 
novo Refis se faz ainda mais 
necessário em razão da atual 
pandemia do novo coronavírus, 

que trouxe dificuldades eco-
nômicas à grande parcela da 
comunidade local.

TAXA DE ALVARÁ
No mesmo sentido, os verea-

dores presidente Pedro Rauber e 
Claudio Kohler (Claudinho) pro-
põem à Secretaria Municipal de 
Fazenda que prorrogue os ven-
cimentos da Taxa de Alvará das 
empresas que atuam em Marechal 
Cândido Rondon. A sugestão é que 
os vencimentos ocorram apenas em 
outubro, novembro e dezembro, 
como medida para auxiliar micro, 
pequenos e médios empresários 
neste momento da pandemia.

Conforme Pedro Rauber e Clau-
dinho, o adiamento da cobrança 
da taxa de alvará vai ao encontro 
da prorrogação de outros tributos 
já determinados pela Prefeitura, 
como o IPTU, Coleta de Lixo e Con-
tribuição para Iluminação Pública.

INCENTIVOS
Além disso, com a finalidade de 

atender aos setores de Marechal 
Cândido Rondon que mais estão 
tendo prejuízos durante a atual 
pandemia, os vereadores Dionir 
Briesch e Valdecir Schons (Paleta) 
propõem à Prefeitura a criação de 
um Programa Municipal de Incen-
tivo. Nele, estariam contemplados 
os clubes, empresas do setor de 
eventos e locações de espaços, ou 
que atuam no transporte escolar, 
assim como músicos e bandas.

“A intenção é a concessão de 
auxílio financeiro através de linha 
de crédito específico, além da pror-
rogação de débitos municipais 
como IPTU, proporcionando um 
apoio extremamente necessário 
para os ramos de atividades seria-
mente atingidos pelos efeitos da 
pandemia e que até o momento 
estão paralisados ou praticamente 
inoperantes”, declaram.

Vereadores querem novo Refis e 
adiamento da cobrança de taxa de alvará

no seu quadro de saúde.
A nota oficial ainda desmen-

tiu informações de que ele estaria 
aguardando leito de UTI ou que 

respirava com a ajuda de aparelho.
“Caso o quadro tenha altera-

ções, novas notas serão divulgadas”, 
comprometeu-se o município.

DIVULGAÇÃO

 Ila está em observação na UPA desde o início da semana
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PRESIDENTE DO 
LEGISLATIVO DE 
ENTRE RIOS DO OESTE 
REFORÇOU QUE O FOCO 
É TRABALHAR PELO 
BEM DA POPULAÇÃO

ando sequência às entrevistas com os presidentes de Câmaras de Vereadores da região, nesta semana a 
reportagem do jornal Tribuna do Oeste contatou, em Entre Rios do Oeste, o vereador Valdeir Rodrigues 
Sales, que tem uma trajetória política com rápida ascensão.

Em 15 de novembro, Sales – como é conhecido do município – foi eleito com 162 votos pelo Partido 
Progressistas para o seu 1º mandato no legislativo entrerriense. Aos 47 anos, ele que também já atuou como 
pintor e vendedor, em 1º de janeiro de 2020 foi eleito presidente da Câmara de Vereadores para o biênio 
2021/2022.

Sales falou do trabalho frente ao legislativo nos três primeiros meses de 2021, de suas expectativas e 
também do relacionamento com os demais vereadores e com a administração municipal. “Com diálogo e 
compreensão estamos trabalhando de forma unida pelo bem da população”, enfatizou.

“Pretendo deixar minha 
marca de humildade e 

responsabilidade com o povo”

n TRIBUNA DO OESTE – Como estão 
os trabalhos frente ao legislativo de 
Entre Rios do Oeste?

VALDEIR RODRIGUES SALES - Estou 
enfrentando este desafio (de estar 
à frente da presidência), estando 
no meu primeiro mandato como 
vereador. Contamos com o grande 
apoio dos servidores da casa, que 
com experiência ajudam a coordenar 
os trabalhos e atender a população da 
melhor forma possível. A população pode 
acompanhar os trabalhos dos vereado-
res no site da câmara: www.
cmentreriosdooeste.
com.br.

sessões. Estamos seguindo os decretos esta-
duais e municipais, assim temos número 
reduzido de público presente. Porém, nos 
atualizamos as tecnologias e estamos transmi-
tindo as sessões ordinárias e extraordinárias 
na página da Câmara no Facebook - Câmara 
Municipal Entre Rios do Oeste.

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

O relacionamento dos vereadores com o 
poder executivo está muito bom. Estamos 
frequentando as reuniões e buscando sem-
pre boas soluções para atender a população, 
mantendo a harmonia entre todos. Em meio 
às dificuldades da pandemia, estamos bus-
cando diversas formas de viabilizar recursos 
juntamente aos deputados, em especial ao 
deputado federal José Carlos Schiavinato 
e ao deputado estadual Hussein Bakri. A 
expectativa é de uma ótima gestão, com 
muitos projetos e obras para o bom anda-
mento do município.

n Qual é a marca que a sua gestão pre-
sente deixar?

Pretendo deixar minha marca de humil-
dade e responsabilidade com o povo.

n Qual o futuro político que o Senhor pre-
tende alcançar?

Pretendo honrar minha gestão como vere-
ador e nesses quatro anos trabalhar pelo 
bem de toda a população. Há muito ainda 
a se pensar, estando sempre unido com a 
decisão do partido.

n Considerações finais.
Agradeço a Deus pelo privilégio de ser 

representante do povo na Câmara Municipal 
de Entre Rios do Oeste. Estarei sempre à dis-
posição para atender a todos os munícipes. 
Agradeço o espaço concedido pelo jornal 
Tribuna do Oeste. 

n Com está o relacionamento 
entre os vereadores?

Com diálogo e com-
preensão estamos tra-
balhando de forma 
unida pelo bem da 
população, procu-
rando novas opor-
tunidades em meio 
à pandemia.

n A pandemia afetou 
o trabalho na câmara 
de vereadores?

Houve mudanças 
quanto à presença 

de público nas 

Valdeir 
Rodrigues 

Sales, vereador 
de Entre Rios 

do Oeste: 
“Estarei 

sempre à 
disposição para 
atender a todos 
os munícipes”
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SEGUNDO ELE, O GOVERNADOR RATINHO JUNIOR TEM UMA POSIÇÃO CLARA SOBRE O TEMA: 
TRANSPARÊNCIA NOS CONTRATOS, TARIFAS MAIS BAIXAS E OBRAS JÁ NOS PRIMEIROS ANOS

Ü

“O Governo do Estado e a 
sociedade paranaense não 
aceitam o modelo híbrido do 
pedágio”, defende Hussein Bakri

Parlamento
Valdeir Rodrigues Sales, vereador de Entre Rios do Oeste, 
juntamente com Robson Lermen, solicitou a execução de 
pavimentação com pedras irregulares na estrada rural de 
Linha Divisa.

Lisa Hanzen, vereadora de Entre Rios do Oeste, em conjunto 
com o vereador Robson Lermen, sugeriu a distribuição de 
cesta básica para pessoas da terceira idade e em estado de 
vulnerabilidade em nosso município.

Edil de Entre Rios do Oeste, Robson Lermen, em conjunto 
com Lisa Hanzen e Valdeir Rodrigo Sales, sugeriu a aquisição 
dos equipamentos para o centro de saúde.

Gilson Backes, vereador de Mercedes, sugeriu ao Execu-
tivo Municipal, estudos, visando  adequação e construção 
de banheiros no ginásio de esportes da Escola Municipal 
Tiradentes.

De Mercedes, a vereadora Simone Petry Eninger sugeriu 
que o Executivo Municipal, através do setor competente, 
elabore estudos, visando a manutenção de pinturas dos 
redutores de velocidades (lombadas) e pintura das faixas 

de pedestres em todas as ruas da cidade.

Edgar Bucholz, vereador de Nova Santa rosa, com o apoio 
de demais vereadores, solicitou a instalação de lombada e/
ou travessia elevada e melhoria na iluminação pública na 
Rua Boa Vista.

A parlamentar nova-santa-rosense Maria Ester Baumann, 
com o apoio de demais vereadores, solcitou informações da 
Prefeitura de Nova Santa Rosa acerca dos recursos percebi-
dos da União para gastos na área da saúde, bem como a 

implantação de um poço artesiano no Bairro Recanto Feliz.

Vereadores de Quatro Pontes Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei 
Joner e Jean Marcos Caramore Steltter sugeriram a implantação de 
placas de sinalização e a pintura de faixas nos recentes asfaltos rurais 
efetuados nas linhas do interior do município. Também solicitaram com 
o apoio dos demais parlamentares, o pagamento de grau máximo de 
insalubridade (40%) para as zeladoras municipais e aos profissionais da 
saúde atuantes da linha de frente da pandemia, com incidência sobre o 
salário base dos mesmos.

Vereadores Cleunice Majolo, Davi José Nicaretta Boufleuher e Gerson 
Luis Perius solicitaram gestões do Executivo visando estudos de impacto 
financeiro para concessão de vale alimentação aos funcionários públicos 
municipais.

Egidio Rodrigues, vereador bragadense, sugeriu a colo-
cação de proteção nos postes de luz existentes na ciclovia 
que interliga Pato Bragado até a Ponte do Rio São Francisco.

Cleonice Strenske, vereadora de Pato Bragado, sugere o 
prosseguimento da Rua Curitiba, entre a Avenida Willy Barth 
e a Rua Guarapuava.

O vereador rondonense Rafael Heinrich solicitou informações 
a respeito de quais ações a municipalidade tem realizado 
na dispensação de fraldas descartáveis para os pacientes 
que necessitam de cuidados especiais. Também requereu 
encaminhamento de Ofício ao Governador do Estado do Paraná, ao Secre-
tário Estadual de Saúde, ao Ministro da Saúde e ao Diretor do Consórcio 
de Saúde dos municípios do Oeste/PR - CONSAMU Oeste, com cópia as 
autoridades regionais, estaduais e federais, solicitando a concentração de 
esforços para abertura urgente do Hospital Regional de Toledo, ampliando 
o número de leitos disponíveis no sistema estadual de regulação de leitos 
para enfrentamento da pandemia de novo Coronavírus.

Dionir Luiz Briesch (Sargento Dionir), vereador rondonense 
sugeriu melhorias no sistema de iluminação pública das 
vias públicas da sede distrital de Iguiporã. 

Líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, o deputado Hussein 
Bakri voltou a se manifestar contra 
o modelo híbrido proposto pelo 
Governo Federal para a nova 
modelagem do pedágio no Paraná. 
Segundo ele, o Governador Ratinho 
Junior tem uma posição clara sobre 
o tema: transparência nos contratos, 
tarifas mais baixas e obras já nos 
primeiros anos. “Chega do pedágio 
mais caro do Brasil a R$ 23, desse 
assalto à mão armada. Estamos 
esperado o fim dessa vergonha há 
muitos anos e vai chegar o dia de 
nos livramos do atual modelo do 
pedágio”, afirmou em audiência 
virtual da Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio, realizada recentemente. 

“Tudo está caminhando no 
seu tempo. A sociedade parana-
ense não quer o modelo híbrido 
e o Governo do Estado está tra-
balhando nesse sentido. Se para 
isso tiver de acontecer algo mais 
forte, vai acontecer. O Governador 

O prefeito de Quatro 
Pontes, João Inácio Laufer, 
e o prefeito de Assis 
Chateaubriand, Valter 
Aparecido Souza Correia 
(Valtinho), estiveram 
reunidos recentemente 
com o deputado estadual 
licenciado e secretário 
estadual da Administração 
e da Previdência (Seap), 
Marcel Micheletto. A 
reunião teve como objetivo 
tratar sobre o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde 
Costa Oeste do Paraná 
(Ciscopar).

O vereador Cleiton Freitag 
(Gordinho do Suco), por meio 
de requerimento aprovado na 
segunda-feira (29), solicitou à 
Secretaria de Saúde de Mare-
chal Cândido Rondon que inclua 
autistas e portadores da Síndrome 
de Down no grupo prioritário de 
vacinação contra o COVID-19.

“Estas pessoas são mais vulne-
ráveis, necessitando de proteção 
imediata contra a ação do vírus. E se 
nenhuma providência for tomada, 
ainda demorará muito tempo até 

que os mesmos sejam contemplados 
com a vacina, se seguir o calendário 
normal proposto pelo Ministério 
da Saúde”, alerta o vereador.

Já em requerimento, Gordi-
nho do Suco propõe à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Polí-
tica Ambiental a criação de um 
Programa Municipal de Combate 
à Saúva, visando auxiliar produ-
tores rurais a enfrentar este pro-
blema, que tem causado inúmeros 
transtornos e prejuízos financeiros 
a milhares de rondonenses.

Portadores de Síndrome de Down e autismo: 
Gordinho do Suco pede prioridade na vacinação

está decidido e, para isso, também 
conta com a interlocução junto ao 
Governo Federal da nossa bancada 
de deputados e senadores em Brasília. 
É preciso sensibilizar o Presidente da 

República para que diminua a carga 
em cima do Paraná, afinal de contas 
é o Ministério da Infraestrutura quem 
está propondo o modelo híbrido”, 
afirmou Hussein Bakri. 
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Mesmo diante de um cenário 
incerto, o empresário Cleber Bonsoi 
relata viver um crescimento signi-
ficativo na prestação de serviços 
oferecida pela sua empresa na 
cidade, a JB Bonsoi Transportes.

“Antes da pandemia a gente 
realizava uma média de 180 entre-
gas ao dia, hoje com esse aumento 
no consumo virtual fazemos mais 
de 250. Com esse crescimento foi 
necessário também expandir nossos 
negócios, contratar mais pessoas 
para trabalhar e atender a região e 
adquirir novos veículos que pudessem 
nos auxiliar na qualidade da entrega 
realizada por nós”, enfatizou ele.

A história vivida por Cleber 
na atividade de transporte, hoje 
conhecida como e-e-comerce, teve 
início em 2014 um momento em 
que os moradores começaram a 
relatar a dificuldade para receber 
os produtos adquiridos via internet. 

A campanha “Amor para Sem-
pre” – Dia das Mães, promovida 
pela Acinsar (Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária de Nova 
Santa Rosa) iniciou na segunda-feira 
(29) e visa estimular os consumido-
res a comprarem nas empresas do 
município. O objetivo é fortalecer 
e priorizar o comércio da cidade.

Serão sorteados R$ 7 mil em 
vales-compras, contemplando 36 
consumidores que comprarem nas 
empresas de Nova Santa Rosa.

Para participar é fácil, basta com-
prar nas empresas identificadas com 
o cartaz da promoção, preencher 
o cupom e estará concorrendo a 
36 vales-compras.

“Agradecemos aos nossos 
apoiadores: Opção Telecom, Sicoob, 
Sicredi e Zero Grau, bem como 
a Prefeitura Municipal por todo 
suporte e a todos os empresários 
que aderiram mais uma vez às nos-
sas Campanhas. Tudo só é possível 
porque vocês acreditam e confiam 
na Acinsar”, ressaltou o presidente 
da entidade, Gilberto Klais, o Giba.

EMPRESAS PARTICIPANTES
São 37 empresas participantes. 

Sendo elas a Agropecuária Copagril; 
Amaral Óptica e Relojoaria; Auto 
Peças Kramer; Auto Posto Cosaco; 
Cicles Motos; Comercial Cometa; 
Espixou Moda Infantil; Farmácia 

Farma Útil; Farmácia Santo Cristo; 
Ferragens Construluz; Floricultura 
Espaço da Flor; Gabi Presentes e 
Utilidades; Gaberto Modas; Ide-
alize Elétricos; Idealize Materiais 
de Construção; Jardim Floraso; 
JL Materiais de Construção; Loja 
Hettwer; Loja Ikert; Loja Loya; LZ 
Enxovais; Mix Embalagens; Móveis 
Rosa; MWM Materiais de Constru-
ção; Ótica DaVisão; Panificadora 
Doce Sabor; Papyrus Papelaria; 
Pró-Saúde; Puro Charme; Rodo 
Wall Auto Posto; Santa Rosa Cal-
çados; Stop Phone; Supermercado 
Copagril; Supermercado Rosa; 
Supermercado Ruzza; ileidi Modas; 
e V. Mittanck Colchões.

SERÃO SORTEADOS R$ 7 MIL EM VALES-COMPRAS, CONTEMPLANDO 36 CONSUMIDORESÜ

A Cooperativa Agroindustrial 
Copagril está com inscrições abertas 
para Jovem Aprendiz, programa que 
oportuniza a primeira experiência 
de trabalho formal para adoles-
centes e jovens. Para participar da 
seleção, os interessados devem ter 
mais de 14 anos e estarem estu-
dando regularmente, também estão 
entre os requisitos o Documento 
de Identidade (RG), CPF e Carteira 
de Trabalho. São 23 vagas para atu-
ação nos Supermercados Copagril 
nas cidades de Marechal Cândido 
Rondon, Nova Santa Rosa e no 
distrito de Novo Sarandi, em Toledo.

“O programa de Jovem Aprendiz 
é uma ação recorrente dentro da 
Copagril, sendo a oportunidade 
de iniciação trabalhista para mui-
tos adolescentes, onde fomenta-
mos mais que o trabalho, é uma 
oportunidade de desenvolvi-
mento social. Como se trata do 
primeiro trabalho, esses jovens 
têm a oportunidade de conhecer 
as rotinas, entender o ambiente 
de trabalho, ter compromissos 
e responsabilidades”, explica a 
psicóloga e supervisora de gestão 
de pessoas da Copagril, Angela 
Janaina Maron.

O programa de Jovem Aprendiz 
é para 20 horas semanais, sendo a 
permanência nas atividades escola-
res uma exigência. Além das fun-
ções trabalhistas, os participantes 
ainda devem frequentar ativida-
des educacionais, como cursos e 
palestras que enfocam carreira, 
profissão e gestão pessoal. Ações 
que buscam o crescimento social 
e profissional dos participantes.

As inscrições para participar 
do Processo Seletivo devem ser 
feitas até 13 de abril no site Copa-
gril (https://www.copagril.com.br/
trabalheconosco).

Em mais uma campanha de 
coleta de pilhas e baterias usadas, 
quase 92 quilos foram arrecadados 
em Quatro Pontes. A ação é da 
cooperativa Sicoob, agência local, 
com o apoio do Departamento de 
Ação Ambiental, ligado à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico. A 
campanha objetiva conscientizar a 
população sobre a importância de 
cuidar do meio ambiente. 

A diretora Rosa Maria Sulzbach 
comemora o resultado. “Mais uma 
vez a comunidade colaborou. Toda 
ação voltada ao meio ambiente é 
válida, pois devemos pensar no 
presente e gerações futuras. Na 
segunda-feira (22), inclusive, foi 
comemorado o Dia Mundial da 
Água, que é o nosso maior tesouro 
e precisamos conservá-la, pois sem 
ela não há vida. Agradeço quem 
contribuiu com esta campanha, a 
qual terá sequência. Os munícipes 
podem continuar descartando pilhas 
nos pontos de coleta, sendo o hall da 

prefeitura, Sicoob, Supermercados 
Krüger, Quatro Pontes e Amigão, 
Associação Comercial e Empresa-
rial (Aciquap) e a Escola Municipal 
Dona Leopoldina”, enfatiza. 

Nesta quarta-feira (24), o gerente 
da agência local da Sicoob, Mar-
cio Adriano Schell, e o gerente de 
relacionamento da Sicoob, Juliano 
Rafael Kaiser, vieram fazer a recolha 
das pilhas junto à prefeitura. 

PROJETO
O projeto “Papa-pilhas” dis-

ponibiliza os coletores em pontos 
de atendimento da cooperativa e 
parceiros, como a prefeitura, para 
o depósito de pilhas e baterias 
usadas. O intuito do projeto é o 
descarte correto desses resíduos e 
a diminuição do impacto ambiental 
que causam ao meio ambiente. 
Todo o material coletado pelo 
Instituto Sicoob é destinado às 
intuições responsáveis, que cuidam 
da reciclagem.  

Sicoob e prefeitura de Quatro 
Pontes arrecadam mais de 

90 quilos de pilhas e baterias 

VANDERLEIA KOCHEPKA

Copagril inicia seleção para Jovem Aprendiz

Cooperado da Cresol relata um crescimento 
de 30% nos negócios durante a pandemia

Percebendo essa oportunidade de 
melhorar a agilidade, bem como a 
qualidade na entrega do produto 
ao consumidor final, o empreen-
dedor passou a fechar importantes 
parcerias com empresas maiores de 
transporte para otimizar o serviço 
de entrega aos clientes.

Na época, o cooperado preci-
sou de um importante aliado para 
conseguir trabalhar, foi ele apoio 
financeiro da Cresol que possibilitou 
a realização do primeiro veículo de 
transporte na frota que hoje conta 
com seis automóveis, entre eles um 
caminhão. “O caminho que nos trouxe 
até aqui foi construído com muita 

cautela e diálogo. Digo isso, porque 
antes mesmo de tomar família tem 
muito aprendizado para comparti-
lhar. qualquer decisão em relação 
ao investimento, fomos em busca 
de orientações financeiras junto ao 
gerente da Cresol e em cada aquisição 
obtivemos assertividade”, relatou Cleber. 

Segundo o empresário, o 
segredo para o sucesso é a cautela 
na hora de investir, pois por meio da 
segurança financeira ele consegue 
manter hoje oito colaboradores na 
equipe, com projetos de ampliação 
no quadro de funcionários, bem 
como expansão física do depósito 
onde recebe as encomendas.
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“Porque Deus

Estamos na Semana Santa. Em meio a tantas 
notícias que geram medo e incertezas, devido à 
pandemia, não podemos deixar de refletir sobre 
este momento tão importante do calendário 
cristão. Por isso a reportagem do jornal Tribuna do 
Oeste contatou dois ministros religiosos, que além 
de lembrar o verdadeiro significado da Páscoa, 
mostraram que há muitos motivos para ter fé e 
esperança em dias melhores.

REFLEXÕES E 
PASSAGENS DA 
BÍBLIA NOS FAZEM 
LEMBRAR O REAL 
SIGNIFICADO DA 
PÁSCOA

João 3:16

amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.

Acontecimento histórico 
Günter Scheguschewski, Pastor da 

Igreja Batista há 32 anos, na Convenção 
Batista Pioneira do Sul do Brasil, que está 
há um ano na Primeira Igreja Batista em 
Nova Santa Rosa, lembrou que a morte 
de Jesus Cristo na cruz do Calvário, 
na sexta-feira chamada santa, e a 
ressurreição no domingo, primeiro dia 
da semana, são os acontecimentos 
históricos mais importantes na história 
da humanidade. “Todos os domingos 
o povo cristão se reúne em culto de 
gratidão, louvor e adoração a Deus, por 
Jesus Cristo, lembrando sua vitória sobre 
o pecado e a morte”, lembrou.

Palavra
Com passagens bíblicas, Günter 

reforça o sentido da Páscoa. “A Palavra 
de Deus diz: ‘O salário do pecado é a 
morte, mas o dom gratuito de Deus é 
a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso 
Senhor’ (Romanos 3.23). O ser humano 
separou-se de Deus, pelo pecado 
e desobediência. ‘Todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus’ 
(Romanos 3.23). Deus é santo e perfeito. 
O céu também é lugar santo e perfeito. 
Para estarmos com Deus no céu, é 
necessário que nossos pecados sejam 
perdoados, anulados, aniquilados. Só 
assim podemos estar na presença de 
Deus, na eternidade, em lugar perfeito, 
pleno de paz, amor, justiça e felicidade, 
que sempre almejamos, mas jamais 
alcançamos plenamente neste mundo. 

A Páscoa Cristã é a celebração da 
concretização do maravilhoso Plano de 
Salvação prometido por Deus, desde 
o jardim do Éden, quando Adão e Eva 
pecaram. Ele disse que nasceria da 
mulher aquele, o Salvador, que venceria 
a serpente, Satanás, que nos feriu pelo 
pecado e nos induz a rebelião contra o 
Senhor. (Gênesis 3.15)”.

Quem é Jesus Cristo?
“Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos 

reconciliar com Deus, do qual nos separamos em inimizade. Ele tomou 
sobre si a nossa culpa e assumiu a sentença contra nós pecadores, declarada 
pelo Perfeito, Santo e Justo Juíz; o Criador e Sustentador de todas as coisas: 
‘O salário do pecado é a morte’. O profeta Isaías profetizou a respeito, 
700 anos antes de Cristo nascer: ‘Verdadeiramente, ele tomou sobre si as 
nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O Senhor fez 
cair sobre ele os pecados de todos nós. (Isaías 53.4-6). Assim, Cristo nos 
substituiu e pagou a sentença em nosso lugar. Agora temos oportunidade 
de ficar livres da condenação eterna do pecado e alcançar eterna paz e 
felicidade, que tanto almejamos. 

A Bíblia diz: ‘Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus 
por nosso Senhor Jesus Cristo’ (Romanos 5.1). Somos declarados justos 
se cremos e confessamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e, com 
arrependimento dos pecados, o recebemos pela fé. ‘Se, com a tua boca, 
confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o 
ressuscitou dos mortos, serás salvo’ (Romanos 10.9). ‘Aquele que crê no 
Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, 
mas a ira de Deus sobre ele permanece’ (João 3.36)”.

Passagem importante
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira 

que deu o seu Filho único, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não 
para que condenasse o mundo, mas para que 
o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê 
não é condenado; mas quem não crê já está 
condenado, porquanto não crê no nome do 
unigênito Filho de Deus. E a condenação e esta: 
A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais 
as trevas do que a luz, porque as suas obras 
eram más” (João 3.16-19).

Celebração
Günter lembrou que a celebração da Páscoa Cristã é a celebração da 

Vida Eterna conquistada para nós pelos méritos e obra de Jesus Cristo na 
Cruz, sendo proclamada a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno com 
Sua ressurreição. “Jesus Cristo ‘...pela morte derrotou aquele que tinha o 
poder da morte, isto é, o Diabo; e livrasse todos aqueles que, com medo da 
morte, estavam por toda vida sujeitos a escravidão’ (Hebreus 2.15).

Portanto, mais importante que vacina contra Covid, cura 
da doença, ou qualquer outra coisa no mundo, é reconhecer 
seus pecados, crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, na 
sua ressurreição e confessá-lo como teu Salvador e Senhor. 
Assim alcançarás a paz e segurança eterna que supera qualquer 
circunstância da vida, e mesmo na iminente morte. Que o Senhor 
te abençoe e guarde, te dê fé para Salvação e paz, em Cristo Jesus, 
nosso Salvador e Senhor.  Páscoa é celebração de Vitória, da Vida 
Eterna, da Salvação e Paz! Jesus Cristo está vivo!”. 

Günter 
Scheguschewski, 

Pastor da Igreja 
Batista há 32 anos

Festa da libertação 
O pastor Cleverson dos Santos Souza, ministro 

há quatro anos na Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus de Pato Bragado, lembrou que a Páscoa 
é uma das datas mais importantes para todos os 
cristãos. “Jesus nos proporcionou a prática da 
festa da libertação (a Páscoa) através da última Ceia 
Pascal, que estrategicamente foi ministrada em 
uma quinta-feira. Na sexta-feira foi preso, julgado e 
morto. No sábado permaneceu o silêncio no túmulo 
e no domingo, aconteceu o momento sublime da 
ressureição. Essa foi à passagem para um novo 
tempo, o tempo de vida com abundância”, ressaltou.

Momento de incertezas
Muitos estão passando por dificuldades, já que estão com familiares 

enfermos tendo em vista a Covid-19. Outros perderam entes queridos.  Em 
meio a isso, a pergunta é: O que podemos fazer para intensificar nossa fé?  
Cleverson respondeu: “Neste momento de pandemia, por mais que pareça 
que Deus está arredio a este mundo, por mais que pareça que estamos ao 
léu da sorte, posso afirmar que isso não é verdade. Quando lemos a Bíblia 
Sagrada, encontramos um Deus absoluto que tem o controle de todas as 
coisas em suas mãos. Devemos rogar por todos estes que estão fragilizados, 
que estão passando por momento de tristeza. Que nosso Senhor Espírito 
Santo possa estar enviando seus Espírito Consolador, qual foi dado por Jesus, 
conforme a sua palavra. Tão somente este Espírito Santo Consolador pode 
trazer conforto, esperança e fazer com que possamos a cada dia superar 
nossos obstáculos. Devemos reforçar a nossa fé, buscando estar próximos de 
Jesus através de nossas orações. Busque conhecer Jesus através da prática da 
leitura bíblica. Quero desejar a todos as mais ricas bênçãos de Jesus Cristo e 
uma Feliz Páscoa. Que Deus possa estar agindo e ajudando a todos”, finalizou.  

Pastor Cleverson dos Santos Souza, ministro há quatro anos na 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pato Bragado

 
Ü

Eternidade
Questionado de 

como devemos lembrar 
a morte e ressureição 
de Cristo, o ministro 
religioso lembra que há 
somente um aspecto 
que deve ser lembrado: 
“A morte de Jesus 
Cristo nos deu a vida. E 
a sua ressureição nos 
prova a existência da 
eternidade”.
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Administração de Mercedes 
inicia pavimentação asfáltica 
na Linha 17 de Setembro

OBRA ESTÁ SENDO EXECUTADA ATRAVÉS DE UM CONVÊNIO COM A ITAIPUÜ

A Secretaria de Obras, Urba-
nismo e Transportes de Quatro 
Pontes está realizando a aplica-
ção de solo-brita na Linha Flor da 
Serra, logo após a associação de 
moradores. O objetivo é melhorar 
a trafegabilidade, beneficiando os 
moradores que diariamente sofrem 
com problemas acarretados pelo 
barro e poeira. A colocação de 
solo-brita será feita em cinco 
quilômetros.

O secretário de Obras, Urba-
nismo e Transportes, Luis Carlos 

Becker, explica que é mais uma 
conquista para o município. “Pri-
meiro é realizada a regularização 
do solo com a motoniveladora 
(patrola), depois é aplicado o 
solo-brita e compactado com o 
rolo. Sem dúvida beneficiará os 
moradores, pois terão estradas de 
qualidade para simples tráfego ou 
escoamento da produção”, afirma.

O prefeito João Laufer esteve no 
local com o secretário e o motorista 
Leandro Luiz Winter para verificar 
o desenvolvimento dos serviços. 

A administração de Mercedes, 
por meio da Secretaria de Viação, 
Obras e Serviços Urbanos, iniciou 
nesta semana a pavimentação asfál-
tica na Linha 17 de Setembro. Os 
trabalhos, que estão ocorrendo 
por meio de um convênio entre 
o município e a Itaipu Binacional, 
contemplam mais 1,6 quilômetros 
de asfaltamento.

O secretário da pasta, Jacson 
Lucian, destaca que esta é a última 
etapa do atual convênio com a 
Itaipu. Segundo ele, o planejamento 
da administração municipal é reno-
var a parceria para atender outras 
localidades do município. “Estão 
se findando as obras do prolonga-
mento do asfalto na Avenida João 
XXIII, no acesso até a Copagril e 

até a Linha 17 de Setembro, onde 
serão realizados 1,6 quilômetros 
de asfaltamento e 500 metros de 
galeria pluviais. Finalizando estes 
trabalhos, outro convênio deverá 
ser formalizado, beneficiando, desta 
forma, outras localidades também 
com pavimentação e colocação 
de solo-brita, como na linha Beira 
Rio”, destacou Jacson.

A Secretaria de Saúde de Nova 
Santa Rosa volta a realizar aten-
dimento ginecológico e inova, 
deixando sua marca na história 
do município, ao fornecer pela 
primeira vez exames de ultrasso-
nografia (diagnóstico por imagem) 
realizados na Clínica da Mulher. 
Assim, as munícipes não precisarão 
mais se deslocar para fora de Nova 
Santa Rosa para realizar exames 
ginecológicos.

A médica responsável pelos 
atendimentos, Priscila Fonseca 
Donato Albrecht, irá realizar as 
consultas e exames todas as sex-
tas-feiras, durante o período da 
manhã e tarde. O aparelho de 

ultrassom adquirido por meio de 
processo licitatório (Modelo R7 EX) 
utilizado pela Secretaria de Saúde 
foi adquirido no final do ano pas-
sado por R$ 86.900,00. Para receber 
atendimentos as nova-santa-rosenses 
devem agendar uma consulta na Clí-
nica da Família, localizada em frente 
ao Hospital Beneficente Lar Belém.

A Dra. Priscila presta seus ser-
viços profissionais médicos na 
especialidade de ginecologia e 
obstetrícia, por meio de um cha-
mamento público N° 003/2020. 
Assim, serão realizados consultas e 
exames de ultrassonografia, con-
forme a demanda da Secretaria de 
Saúde Municipal. 

Vivemos um momento de inse-
gurança, ansiedade e medo em 
decorrência do Coronavírus, e não 
podemos deixar de nos proteger 
contra esse mal. Mas existe outro 
vilão rondando nossos lares, e mui-
tas vezes não nos damos conta 
disso. A dengue mata e a adoção 
de medidas simples podem fazer 
toda a diferença para vencermos 
esta batalha contra um inimigo 
“pequeno”, mas, muito perigoso.

De acordo com o coordenador 
do setor de Endemias de Entre Rios 
do Oeste, Vilmar Frare, em dezembro 

de 2020 haviam apenas dois casos 
confirmados da doença no municí-
pio. Porém, a partir de fevereiro deste 
ano, após longo período de chuvas, 
houve um aumento significativo no 
número de notificações de dengue. 

Até o momento foram registra-
das um total de 30 notificações, 07 
casos confirmados, 16 descartados 
e outros 07 aguardam resultado 
dos exames.

Vale ressaltar que, cada morador é 
responsável pelo seu terreno ou quin-
tal e a colaboração de todos é muito 
importante no combate à dengue.

Os Profissionais de Endemias, 
juntamente com o Setor de Epide-
miologia, promovem orientações, 
visitas em residências, comércios e 
prédios públicos com o intuito de 
identificar e eliminar possíveis cria-
dores do Mosquito Aedes aegypti. 
Também realizam bloqueios onde 
há notificação de casos de Dengue. 

A Secretaria de Viação e Obras, 
também participa ativamente nos 
trabalhos, não medindo esforços 
para auxiliar na remoção dos entu-
lhos depositados pelos moradores 
na limpeza de seus quintais.

Secretaria de Saúde de Nova 
Santa Rosa passa a realizar 
exames de ultrassonografia

Prefeito, Norberto Pinz; vice-prefeito e secretário de Saúde, Noedi Hardt; 
coordenadora da Saúde, Lígia Rambo; enfermeira, Gladis Roseli Lovato 

Silva e a médica, Priscila Fonseca Donato Albrecht, em visita a clínica

Linha Flor da Serra/Quatro Pontes recebe obras de solo-brita
VANDERLEIA KOCHEPKA

Setor de Endemias pede a colaboração da população 
para combater a dengue em Entre Rios do Oeste
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Variedades10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
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 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.

Essa é uma semana perfeita para você mostrar 
suas habilidades, falar sobre você e mostrar que 
sua personalidade sabe se afirmar, se apresentar. 
É o momento para vender seu peixe e fazer os 
outros acreditarem no seu potencial e no valor que 
você pode agregar. Se você está desempregado 
ou buscando uma promoção é a semana perfeita 
para ir em busca de uma nova posição profissional.
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 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
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.

Mercúrio, seu regente, em sua sétima casa 
solar causa alguns problemas de comunicação, 
então leia e releia algo antes de enviar 
mensagens ou publicar algo na internet 
para evitar mal-entendidos, também evite 
dar opiniões que podem ser distorcidas sobre 
assuntos que não lhe diz respeito.
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 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
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NT
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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.

A Lua Cheia do começo da semana toca a área 
do seu mapa que rege seus recursos, isso indica 
que você ao longo desta semana terá ideias de 
como conseguir mais dinheiro, isso também pode 
ser o surgimento de alguma renda extra em sua 
vida. Vênus faz um aspecto que favorece uma 
mudança no seu visual, é uma ótima semana para 
mudar o cabelo, fazer procedimentos estéticos 
ou até cuidar mais da saúde. 
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 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
IE

NT
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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.

Essa é uma semana favorável para o 
desenvolvimento e planejamento de projetos. 
Quer você esteja pensando em colocá-los 
em prática ou não, esses projetos podem 
ter sucesso se você souber como colocar as 
probabilidades a seu favor.
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 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
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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.

Essa semana você deve fazer tudo para 
concretizar seus projetos profissionais. Graças 
à sua boa comunicação, você pode colocar 
probabilidades a seu favor e pode inovar 
na área do seu negócio e até se superar.
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 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.

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.

A Lua Cheia do começo da semana toca a 
área do seu mapa relacionada à comunicação, 
o que faz com que o foco esteja em você. 
Aproveite esse momento para fazer algo em 
que você deseja ter reconhecimento, seja 
em seu trabalho ou na sua vida pessoal.
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acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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.

Vênus fazendo aspecto com Sol e tocando 
a área financeira do seu mapa, indica que é 
provável que você seja tentado a fazer gastos 
desnecessários. O que você está tentando 
compensar? Se faça esse questionamento 
para saber qual vazio você está tentando 
esconder. 
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sal que optou pelo Regime parcial?
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o horóscopo?

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

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

MODO DE PREPARO:

 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.

A semana começa com uma Lua Cheia em seu signo. 
Esse é um dos eventos do ano mais importante 
para você e você deve aproveitar. Nas próximas 
duas semanas, você terá muita sorte e ajuda do 
Universo para fazer crescer e realizar o que você 
deseja para sua vida. Você pode iniciar um novo 
relacionamento, encontrar um novo emprego, 
ser mais valorizada no trabalho e etc
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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?
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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NT
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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.

A Lua Cheia do início da semana lhe deixa 
mais intuitivo do que o costume, você se 
sente mais ligada com o mundo espiritual 
e recebe mensagens de formas mais fáceis. 
Preste atenção aos seus sonhos.
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
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ED
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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 aspecto com seu regente, Júpiter, 
no começo da semana faz com que os 
próximos dias sejam alegres, leves e de 
algumas conquistas. O ideal é que você 
direcione essa boa energia do começo da 
semana para sua vida profissional, para que 
ela avance e você consiga um novo emprego 
ou nova colocação em seu emprego atual.
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Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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NT
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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.

A Lua Cheia do início da semana toca 
a área do seu mapa relacionada a sua 
carreira, isso indica que de alguma forma 
essa semana você decidirá fazer alguma 
mudança em sua vida profissional ou surgirá 
uma oportunidade inesperada que fará 
você considerar algumas coisas.  
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
 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.

É um bom momento para escolher investimento, 
comprar ações, confiar em seus palpites e até 
apostar na loteria. Júpiter faz conjunção com o 
seu Sol o que lhe garante alguns dias de sorte e 
de oportunidades inesperadas. Aproveite esse 
momento e se faça ser visto, porque a sorte 
estará ao seu lado e algumas oportunidades, 
principalmente profissionais, podem surgir do nada. 

Humor
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Problema nos olhos
O caipira leva a mulher, que está com problema nos olhos, para 
uma consulta na cidade. Chegando ao consultório, pergunta:
- É o senhor que é o olhista?
O médico respode:
- Eu sou o oculista.
- Vamo imbora, muié, que tua doença é nos óio...
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HDB
QUASIMODO

AUMENTOOBA
PIOROEMIR

NROPIONA
DALTONS

OAR
IDOP

UTINA
MOBILIDADE
EORAMRIO
SCORACDN

AURASROLIÇ
A

SIMONAAP
I

PAIBARMAN
CIDRAGALT

A

ROLAIAVD
ORTOGRAFIA

"(?) de
Iludir",

música de
Caetano

O da passa-
gem gerou
protestos 
em 2013

Suco da
cápsula da

papoula

Notificar
(alguém)
sobre um
processo

"(?) cego é
o que não
quer ver"

(dito)

Animal-
símbolo da

família
Stark (TV)

Detector
eletrônico
em sub-
marinos

(?) Trevisan:
o Vampiro
de Curiti-
ba (Lit.)

(?) mal:
passar má
impressão

Particípio 
de sentido
oposto ao
de "vindo"

(?) Wag-
ner, apre-
sentadora

da TV

Função do
artista

Conver-
sam com

Deus

Madeira (?),
corte da

árvore não 
processado

Atuar de
certo
modo

Profissio-
nal que
prepara
drinques

Associação 
frequenta-

da pelo
alcoólatra

Fruta
cítrica

usada em
compotas

(?)-costura:
opõe-se ao

prêt-à-
porter

As regras
da escrita

correta
(Gram.)

Inicia o 
telefonema

Prata
(símbolo)

Estimado
Matéria do

solo de
chiqueiros

Interjeição
de alegria

Título
islâmico

Habitat do
pirarucu
Filtrar 

(o café)

O Corcunda
de Notre-

Dame
(Lit.)

Dois doces
à base de

ovos

Dispositivo
de fitas

cassetes
Duas espé-

cies que
habitam
a Mata

Atlântica

Especiali-
dade do

repentista
Feitio

Aeronáuti-
ca (abrev.)

Mal-(?): o tipo pro-
penso ao pessimismo

Sem núme-
ro (abrev.)

Frase popular baseada
no senso comum
Pedra trituradora 

de grãos

Genitor

(?) Bolívar:
um dos

líderes da  
indepen-
dência da
América

espanhola

Piauí (sigla)
“Branco”, 
em "alvi-
verde"

(?) urbana:
é prejudica-
da pelos
extensos 
engarra-
famentos

Emanações
corporais 
suposta-

mente cap-
tadas por
médiuns

Colérico

Vladimir 
(?), político

russo

4/emir. 5/cidra — iroso — simon. 6/barman. 9/quasímodo.

Ovo de páscoa na travesa 

l 3 latas de leite condensado
l 2 medidas de leite (medida da lata de leite condensado)
l 6 gemas peneiradas
l 2 colheres de sopa de maisena
l 1 colher de sobremesa de baunilha
l 400 g de creme de leite
l 400 g de chocolate meio amargo
l 400 g de chocolate ao leite para cobertura

Leve ao fogo os 4 primeiros ingredientes sem parar de mexer, até engrossar. Retire 
do fogo e acrescente 1 colher de sobremesa de baunilha.

Junte 400 g de creme de leite , misture e reserve 1/3 deste creme. Nos 2/3 restantes, 
pique 400 g de chocolate meio amargo (eu usei 2 tabletes do grande) e mexa bem até 
derreter por completo. Em um pirex monte a sobremesa assim: uma camada de creme 
de chocolate, uma camada do creme branco reservado, uma camada de creme de 
chocolate, salpique 1/2 xícara de castanha de cajú picado. Para cobertura derreta 400 g 
de chocolate ao leite e coloque por cima, espalhando devagar para cobrir todo o pirex. 
Leve para gelar. É uma delícia, quanto mais gelado estiver melhor.
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Aniversariantes da Semana 

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

Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) Mal. Cândido Rondon - PRO tim tim da semana vai para o empresário rondonense Marcos Borchardt que aniversária hoje (01). 
Na foto acompanhada da esposa Marilena e das filhas Julia e Lara.  Felicidades!

O secretário de 
Viação e Obras 

de Mercedes 
Jacson Lucian 

acompanhado da 
esposa Daiane e dos 
filhos Higor e Hiago

Num belo registro feito antes da pandemia, o brinde vai para Liliane 
Paslack, ela aniversariou está semana e recebe homenagem e o 

carinho do esposo Ricardo, da filha Mykaella e toda família de Nova 
Santa Rosa e Marechal Cândido Rondon. A Liliane é a segunda da 

esquerda para direita

O empresário 
Rafael Alexandre 
Schroder 
acompanhado da 
esposa Monique. 
Rafael completa 
mais um ano de 
vida neste domingo 
(04). Parabéns!

l QUINTA (01)
Gabriela Bombardelli, Mariia Claudete 
da Silva, Moveis BelStar, Luciano 
Mauro Dos Santos, Julia Oliveira, Keila 
Ferler Söchtig, Elisandra Heller, Vera 
Lucia Silveira, Chirlei Aguiar, 
Marcia Muller, Edir Klein

l SEXTA (02)
Priscila Angelica Batista Huf, Marcia 
Koch, Debora Aline, Ana Paula 
Meurer, Francielli Paslauski, Maria 
Kelm, Margarete Werle Becker, Jorge 
Spiermann, Andela Kammer, Barbara 
Caroline, Ovaldir Menezes, Fabi Cius 
Kruger, Ilson Unis, Marili Koehler, 
Sílvio Bráulio Júnior, Carin Christiane, 
Márcio Hoff, Sueli Koch Koch, Ana 
Paula Meurer, Natiése Allebrandt, 
Diane Seelent, Alexandre Marschall

l SÁBADO (03) 
Patricia Cunha, Charline Flores, 
Marcio Chapla, Franciely Souza 
Oliveira, Patricia Fabiana Dossantos 
Freitag, Graciela Regina Bier, FaBi 
Lage Nogueira, Roges Freitag, Lizane 
Munevek, Dina Padovani, Lidiane Da 
Silva de Mello, Marquinhos Xavier, 
Patricia Cunha, Charline Flores, 
Franciely Souza Oliveira, Graciela 
Regina Bier, Roges Freitag, Lizane 
Munevek, Dina Padovani, Lidiane Da 
Silva de Mello, Gesisbel Cristina

l DOMINGO (04) 
Arlete Selhorst, Lu Arcely Sylva, Marcia 
Andrea Bilek Rodrigues, Marcia 
Lauersdorf, Ireni Vorpagel, Karine C. 

Lunkes, Rafael Alexandre Schroder, 
Noeli Manger, Ana Priscila Klein, 
Valdinei Leite, Nina Schirmann, Andre 
Silva, Roberto Buss, Maykon Reis 
Lopes, Graciele Schell, Mary Stefanel, 
Vanderléia Basi

l SEGUNDA (05)
Dulce Hermes, Clarice Urnauer, 
Marlene Freitas, Tereza Priester, 
Solange Mondstock, Euzebio Toniolo, 
Naiane Freitag, Jeisa Leitzke, Clarice 
Gauer, Edson Rodrigues da Rosa, 
Zelina Berlatto Bonadiman, Eduarda 
Schneider, Mari Borges, Leila Letícia

l TERÇA (06)
Izaida Vassao Ribeiro, Helena Heck, 
Noemia Kroetz Ruver, Cleusa Fano, 
Mery Muller, Reni Noé, Lê Giordan 
Giordani, Andreia Eggers, Fernando 
Adam, Sandra Josiane Gunther Ostjen, 
Francielle Tierling Wild, Vinícius 
Martins, Rafaela Tidre Ferreira, Mery 
Muller, Andreia Eggers, Nelci Hilgert, 
Flavio Prigol, Rafaeu Scherer

l QUARTA (07)
Catia Francieli, Elisete Rader, 
Eduardo Batscheke Palavissini, Cirlei 
Neuberker Nascimento Silva, Sidnei 
de Souza, Diego Sartori, Sirlene Dal 
Pissol Traczynski, Arno Schwingel, 
Claudemir Cristiane Willemann, 
Rejane Bárbara, Marilei Gross 
Schardong, Lucas Bressan, 
Ondina Willemann, Raquel Santos, 
Elaine Puresa, Mellissa Dallabona, 
Maria Liz Knebel
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Fortalecimento do segmento lácteo é uma 
das metas do Governo de Pato Bragado

ADMINISTRAÇÃO ESTÁ EM BUSCA DE NOVAS ALTERNATIVAS DE AUXÍLIO E INCENTIVO AO SETORÜ
Nos últimos meses o cenário 

macrorregional da bovinocultura 
de leite não é dos mais anima-
dores. Embora o país esteja entre 
os maiores produtores de leite do 
mundo, com relevante participação 
no Produto Interno Bruto (PIB), o 
segmento lácteo já não repre-
senta mais uma fonte de renda 
que contribui significativamente 
para permanência do homem no 
campo, principalmente para os 
pequenos produtores. 

Diante desse impasse, a admi-
nistração de Pato Bragado está 
em busca de novas alternativas 
de auxílio e incentivo ao setor. 
Na segunda-feira (29), o prefeito 
Leomar Rohden, o Mano, vice John 
Nodari e a secretária de Agricul-
tura e Meio Ambiente, Jaqueline 
Vanelli promoveram uma reunião 

com médicos e técnicos veterinários 
do município.

Num primeiro momento, a 
secretária apresentou as classes 
de produção existentes no setor, 
que variam de 500 a mais de 20 
mil litros/mês. Ela expôs ainda que 
há cerca de 10 anos o município 
contava com mais de 300 produtores 
de leite e que hoje esse número 
permeia os 100, em consequência 
do êxodo rural. 

Médicos e técnicos veterinários 
apontaram diversas causas para 
o êxodo rural, como o desfalque 
de mão de obra, custos de pro-
dução com insumos muito caros, 
dependência de infraestrutura, 
migração dos filhos de produtores 
do campo para a cidade, uma vez 
que os jovens crescem acreditando 
que a renda oriunda do leite não é 

viável, além da falta de tecnificação 
e planejamento.

NOVAS ALTERNATIVAS
De acordo com a secretária, a 

maior parte dos presentes con-
cordou que são necessárias novas 
ações possíveis e eficientes para 
que o leite se mantenha rentável, 
com alimentos alternativos, pla-
nejamento forrageiro, palestras, 
cursos e campanhas online. “São 
ações que vão amenizar a situação 
e melhorar o setor”, incrementou 
o vice-prefeito.

O prefeito Mano defendeu a 
necessidade de melhorias no setor 
da bovinocultura de leite, desde a 
procura por alimentos que tenham 
eficiência nutricional, assim como 
a semente de milho e outros sub-
sídios já fornecidos pelo Governo 

Assim como as autoridades técnicos e médicos veterinários 
concordam que são necessárias novas ações possíveis e 

eficientes para que o leite se mantenha rentável

MARILI KOEHLER

Municipal. No caso do milho disse 
que é preciso pensar em varieda-
des resistentes e melhoradas para 
este setor.  

“É preciso analisar também a 
possibilidade de melhorar o pro-
grama de incentivo à cama de 

aviário, criar novos programas, 
assim como rever as patrulhas 
rurais uma vez que conforme o 
consenso da maioria dos participan-
tes, os produtores também devem 
se sentir estimulados a buscar o 
associativismo”.  

Neste mês de março a Secretaria 
de Educação e Cultura da Prefeitura 
de Nova Santa Rosa equipou as 
escolas da rede de ensino municipal. 
Foram entregues 16 notebooks para 
os professores utilizarem na prepa-
ração das aulas e no atendimento 
remoto aos alunos. As mudanças 
na rotina escolar ocasionadas pela 
pandemia já vêm acontecendo 
desde o início de 2020.

Segundo a secretária de Edu-
cação, Nilza Gerling, já em 2019 e 
2020, foram instalados aparelhos 
televisores em todas as salas de 
aula e feito o repasse de alguns 
notebooks para as escolas. “A quan-
tidade ainda não é o suficiente, mas 
assim que possível serão adquiridos 
mais equipamentos para atender 
toda a demanda”, comenta Nilza, 
explicando que esta ação vem ao 

A Secretaria de Educação 
de Marechal Cândido Rondon 
recebeu recentemente mais dois 

encontro da necessidade apresen-
tada pela pandemia, visto que as 
aulas se tornaram remotas, e até 
o livro registro de classe precisa 
ser preenchido de forma online.

 
MATERIAL ESPORTIVO

Também neste mês a Secre-
taria de Educação e C ultura em 
parceria com o Departamento de 

Esportes do município, ofertou uma 
quantidade adequada de materiais 
para os alunos. Os equipamentos 
serão usados na atividade física 
realizada nas escolas de forma indi-
vidualizada. Assim, respeitando o 
distanciamento e os cuidados de 
higiene para evitar o contágio da 
COVID-19. Foram entregues bolas, 
cordas e bambolês para todas as 

escolas municipais.
Segundo informações da 

Secretaria de Educação as aulas 
presenciais, híbridas e remotas estão 
sendo feitas conforme a realidade 
de cada escola e CMEI. “Não é fácil, 
o trabalho fica dobrado e cuida-
dos redobrados, mas temos que 
destacar e agradecer o trabalho 
incansável de todos os professores 

e educadores infantis, bem como 
de todos os demais funcionários 
da Educação que estão compro-
metidos para manter  as escolas e 
CMEIs higienizados, assim como 
no transporte escolar e merenda”, 
fala a secretária Nilza, lembrando 
que todos os protocolos de saúde 
estão sendo atendidos para oferecer 
um ambiente seguro aos alunos.
 

Secretaria de Educação de Nova Santa Rosa equipa escolas

Secretaria de Educação rondonense conta com dois novos veículos
importantes veículos que passam 
a compor a frota municipal.

Com recursos próprios, no 

valor de R$ 161 mil, através de 
pregão eletrônico, o município 
adquiriu uma van Renault Master, 

com equipamentos de refrigeração 
e isolamento, para o transporte 
de alimentos da merenda escolar 
para escolas e CMEIs. 

Até então, a distribuição era 
feita em um veículo kombi. O 
novo veículo oferece melhores 
condições de conservação dos 
alimentos, especialmente frutas 
e verduras.

O município também recebeu 
um ônibus zero quilômetro, car-
roceria Mascarello e chassi Iveco. 
O veículo, do tipo Ônibus Escolar 
Rural, tem capacidade para 44 
estudantes sentados e são equi-
pados com plataforma elevatória 

veicular, do tipo dispositivo de 
poltrona móvel. Assim, estudan-
tes com deficiência podem ter 
acesso com segurança e autono-
mia. Também possuem porta de 
lâmina única, com vedação total 
para entrada de pó e água, o que 
permite o tráfego em estradas 
rurais de difícil acesso. 

Este é oriundo do governo 
estadual, que o recebeu do 
programa Caminho da Escola, 
do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), 
autarquia vinculada ao Ministério 
da Educação (MEC). O valor do 
ônibus é de R$ 243.181,82.
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SÚMULA DE PEDIDO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Edio Heidrich torna público que irá requerer 
ao IAT, Renovação de Licença Ambiental 
Simplificada para Suinocultura a ser implantada 
no Lote Rural nº56, do 20º Perímetro da 
Fazenda Britânia, Linha Três Voltas, Quatro 
Pontes, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 

OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu 
do IAT, Renovação de Licença de Operação 
para o empreendimento a seguir especificado: 
EMPRESA: AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA. 
ATIVIDADE: Depósito e comércio de agrotóxicos 
ENDEREÇO: Av. José Forlin, 1575, Novo 
Horizonte
MUNICÍPIO:Marechal Cândido Rondon - PR 
VALIDADE: 23/03/2023

SÚMULA DE EMISSÃO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 

OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu 
do IAT, Renovação de Licença de Operação 
para o empreendimento a seguir especificado: 
EMPRESA: AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA. 
ATIVIDADE: Depósito e comércio de agrotóxicos 
e afins e prestação de serviços fitossanitários. 
ENDEREÇO: Av. Irio Jacob Welp, 600, Centro 
MUNICÍPIO:Marechal Cândido Rondon - PR 
VALIDADE: 23/03/2023

SÚMULA DE PEDIDO 
DE LICENÇA PREVIA

EDUARDO INÁCIO KOTZ e IRENE E.V. 
KOTZ  tornam a público que irão requerer 
no IAT Licença Previa de Suinocultura, a 
ser implantada no LR 44-A do Per 13, no 
Município de Quatro Pontes, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

 Cerâmica Pinz torna público que irá 
requerer ao IAT a Licença de Operação 
para Empreendimento Industrial modalidade 
Cerâmica, porte pequeno, implantado na sede 
municipal de Nova Santa Rosa, estado do 
Paraná. 

REQUER LINCEÇA PRÉVIA
ARIEL JOSE ENGELMANN - CNPJ 
24.663.566/0001-61, torna público que irá 
requerer do Instituto Água e Terra- IAT a 
Licença Prévia para atividade de Lavadores 
de veículos, instalada na Rua Belo Horizonte, 
nº 460, Centro, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
GERALDO HOFER, ASTERIA MARIA HOFER e LUAN ARLEI HOFER tornam público 
que irão requerer ao IAT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreen-
dimento de SUINOCULTURA UPL – Para 650 matrizes, localizado na Linha Arroio Fundo 
–  Município de Pato Bragado – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
GILBERTO LUIS SPECHT torna público que irá requerer ao IAT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA - Terminação – Para 1.500 
animais, localizado na Linha Vista Alegre –  Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO 
DARIO GUILHERME BRUCKNER e FABIANO GUILHERME BRUCKNER tornam público 
que irão requerer ao IAT a LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO para o empreendimento 
de SUINOCULTURA - Terminação – Para 2.500 animais, localizado na Linha Flor de Maio 
–  Município de Marechal Cândido Rondon – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO 
VERA LUCIA DOS SANTOS POERSCH  torna público que irá requerer ao IAT a LICENÇA 
PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA - Crechário – Para 
10.000 animais, localizado na Linha Vista Alta –  Município de Santa Helena – Pr.

 

 

 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Delton Hoffmann torna público que irá requerer 
ao IAT, a Licença de Instalação para atividade 
de suinocultura a ser implantada no Lote Rural 
nº 02.B, 1ª Parte do 49° Perímetro, Fazenda 
Britânia no Município de Nova Santa Rosa, 
Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Joceli Bilhan, torna público que irá requerer 
ao IAT-PR, a licença ambiental simplificada 
para a atividade de Piscicultura, instalado 
na Linha KM 13, s/n,  Pato Bragado-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DA LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA
Juliane Redivo e Everton Rodrigo Hickmann, 
tornam público que irão requerer ao IAP, a 
Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de Avicultura de Corte destinada a 140.000 
aves a ser implantada nos Lotes Rurais número 
387 e 388 da gleba 03 –  Linha Aparecida - 
distrito de São Clemente -  Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO

Gilmar Gatsk, torna público que irá requerer 
ao IAT, Licença Prévia de Ampliação para 
empreendimento de suinocultura, modalidade 
terminação, porte médio, a ser implantado 
no distrito de Santa Rita do Oeste, Município 
de Terra Roxa, PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Eduardo Gall Dalcin torna público que recebeu 
do IAT, Licença Ambiental Simplificada para 
Avicultura implantada no Lote Rural nº 7/8, 
18º Perímetro, Marechal Cândido Rondon, 
Paraná. Validade: 30/03/2027.

SÚMULA DE EMISSÃO DA RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa abaixo torna público que 
recebeu do IAP a Renovação da Licença 
Ambiental Simplificada n° 227081-R1 para 
o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: Jonas Marcelo Schlender
Atividade: Suinocultura- sistema de Terminação
Endereço: Lote Rural N°116.B, do 14°Perímetro 
da Fazenda Britânia, Linha Giacomini, distrito 
de Novo Sarandi.
Município: Toledo, Paraná.
Validade: 30/03/2027

SÚMULA DE AUTORIZAÇÃO 
FLORESTAL

EDUARDO VANZELLA torna público que irá 
requerer ao IAT, a Autorização Florestal para 
corte de árvores isoladas no LOTE RURAL 
Nº 262, 13º PERIMETRO, Novo Três Passos, 
Marechal Cândido Rondon, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

Delton Hoffmann torna público que recebeu 
do IAT, a Licença Prévia para atividade de 
suinocultura, nº 226440, com validade até 
24/03/2023 a ser implantada no Lote Rural 
nº 02.B, 1ª Parte do 49° Perímetro, Fazenda 
Britânia no Município de Nova Santa Rosa, 
Estado do Paraná. 

Recolha de galhos e entulhos será 
iniciada no setor 2 em Marechal  

A Secretaria de Agricultura e Polí-
tica Ambiental de Marechal Rondon 
organizou um cronograma para a 
recolha de galhos e entulhos na sede 
do município, que foi dividido em 
seis setores. Em cada setor a recolha 
será realizada durante um mês. O 
calendário foi elaborado dos meses 
de março até agosto.

O cronograma iniciou no mês 
de março, no setor 1, cuja região 
foi concluída na quarta-feira, dia 31. 
Já na sequência, teve início o setor 
2, que compreende o Jardim Líder, 
Parque Ecológico, Santo Amaro, 
Avenidas I e II, Sauer, Industrial I e 
II, Flórida, São Lucas, Sabka, Águia 
Branca, Toebe, Bem-te-vi, Martins, 
Loteamento das Torres, Elisabete, 

Frigorífico, Roda D´água, do Lago, 
Santa Bárbara, Acimacar, São Fran-
cisco, Gauer, Gralha Azul, Jussara, 
Jardim Marechal, Jardim Guaíra, 
Henrique, Jardim Universitário, Alto 
do Lago, Balko, Beija Flor e Modelo.  

O secretário Adriano Backes rei-
terou que no setor 1 o trabalho foi 
finalizado e não será mais permitido 
que os munícipes depositem rejeitos 
em frente às residências, sob pena 
de multa, caso o calendário não seja 
respeitado. “Pedimos que a população 
respeite o calendário estabelecido. Se 
alguém jogar material nas vias públicas 
fora do calendário, será notificado e 
terá um prazo para dar destinação 
correta do mesmo. Se não o fizer, será 
multado. Estaremos vigilantes para 

que o cronograma seja obedecido. 
É uma questão de saúde pública, 
tendo em vista a dengue e outras 
doenças. Pedimos que a população 
colabore”, ressaltou Backes.

O secretário, mais uma vez, enfatizou 
que fora do cronograma, a opções é levar 
os materiais até o Ecoponto, no parque de 
exposições, que está aberto de segunda 
à sexta-feira das 7h às 12h e das 13h30 
às 19h. No sábado das 7h às 12h e das 
13h30 às 18h. Os materiais aceitos são 
resíduos de podas e jardinagem, eletrô-
nicos, madeiras, entulho de construção 
civil, móveis e eletrodomésticos.

O calendário completo de recolha 
está disponível em http://marechal-
rondon.com.br/recolha/. Informações 
pelo telefone 3284-8842.

Quatro Pontes recebe novo ônibus que 
reforça frota da Secretaria de Educação

O Município de Quatro Pontes 
recebeu nesta semana um ônibus zero 
quilômetro, carroceria Mascarello e 
chassi Iveco, que irá reforçar a frota da 
Secretaria de Educação. As chaves foram 
entregues ao prefeito João Laufer e ao 
motorista Silvio Weiss. A entrega do 
ônibus foi prestigiada, ainda, pela 
secretária de Educação, Cultura e 
Esportes, Araceli Basso Tauchert, 
secretário de Obras, Urbanismo 
e Transportes, Luis Carlos Becker, 
e a diretora do Departamento de 
Ensino, Jiane Spengler. 

O veículo, tipo ônibus escolar rural, 
tem capacidade para 44 estudantes 

sentados e são equipados com plata-
forma elevatória veicular, tipo dispo-
sitivo de poltrona móvel, o que oferta 
acesso com segurança e autonomia 
para estudantes com deficiência. Além 
disso, possuem porta de lâmina única, 
com vedação total para entrada de pó 
e água, o que permite o tráfego em 
estradas rurais de difícil acesso. 

O ônibus custa R$ 243.181,82 
e é oriundo do governo estadual, 
que o recebeu do Programa Cami-
nho da Escola, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
autarquia vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC). 

VANDERLEIA KOCHEPKA
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Nas lojas parceiras 
identificadas

 De 01 a 15 
de abril

• Taxas de juros especiais
• Transferência grátis
• Tanque cheio
• Primeira parcela para 90 dias.


