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Minha luta contra o câncer 
A data de 8 de abril é lembrada como o Dia Mundial de Combate ao Câncer. O objetivo é conscientizar a 

população mundial sobre oscuidados de prevenção para a segunda doença que mais mata pessoas no mundo. 
A nossa reportagem traz o depoimento de um médico que atua diariamente no combate à doença e também 

dois testemunhos de pacientes: um que passou pela doença e outro que está em tratamento. 
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editorial IMAGEM da SEMANA

Michaela Vicare*

CRISES SÃO OPORTUNIDADES, 
PELO MENOS PARA AS MULHERES

Na infância, na vida escolar ou 
familiar, as mulheres são estimu-
ladas a desenvolver características 
relacionadas à comunicação e flexi-
bilidade. E essas aptidões acabam 
se tornando um diferencial no âmbito 
profissional. Uma pesquisa da Harvard 
Business Review revelou que mulhe-
res que possuem cargos de liderança 
demonstraram mais eficiência que 
os homens durante as crises. Esse 
estudo, elaborado por Jack Zenger e 
Joseph Folkman, avaliou 454 homens 
e 366 mulheres entre março e junho 
do ano passado. As mulheres foram 
classificadas superiores em treze das 
dezenove competências gerais de 
liderança. A partir das respostas dos 
entrevistados, o público feminino se 
sobressaiu, principalmente por conta do 
uso de habilidades interpessoais – as 
chamadas soft skills -, como colabo-
ração, resiliência, trabalho em equipe 
e motivação.

O estudo também mostrou que, no 
período de adaptação por conta da 
Covid-19, as mulheres expressaram 
maior conscientização e preocupação 

*Michaela Vicare é diretora de Gente & Gestão (RH) 
na Tecnobank

l

sobre os medos e inseguranças dos cola-
boradores e passaram mais confiança 
em planos e estratégias. Isso mostra 
que nós temos maior capacidade de 
lidar com adversidades, criatividade 
e, além disso, somos colaborativas e 
trabalhamos muito melhor por meio de 
cooperação que em competitividade.

Historicamente, os homens eram 
maioria nos bancos das universidades. 
Hoje, já é possível ver mais mulheres 
tanto em cursos de graduação, quanto 
em especializações. Ou seja, nós esta-
mos estudando mais e logo estaremos 
ocupando os maiores cargos. É questão 
de tempo. A mulher não conquista a 
liderança pelo poder, nem pelo status, 
mas pelo exemplo. Ela mostra o caminho 
e faz todos em volta crescerem com 
ela. Com isso, conquistar a admiração 
é uma consequência, e não um objetivo.

Segundo dados da Organização 
Internacional do Trabalho, empresas 
que monitoram o impacto da diversidade 
de gênero na liderança reportaram um 
crescimento de até 20% nos lucros. Um 
dos grandes fatores para esse cresci-
mento é o fato de as mulheres terem 

Não vamos 
relaxar 
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editorial

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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uma visão mais técnica ao enxergar o 
panorama geral da empresa. Essa visão 
do todo, multiplicidade de funções e 
capacidade de organização de diversas 
tarefas ao mesmo tempo é algo que 
vem do múltiplo papel assumido pela 
figura feminina ao longo da história de 
profissional, mãe e dona de casa.

Mulheres nos cargos de liderança das 
empresas têm sido cada vez mais uma 
tendência na sociedade. Atualmente, é 
comum ouvir falar que as organizações 
contratam pelo currículo e demitem pelo 
comportamento. Ou seja, essa forma 
da mulher ver o mundo é um fator deci-
sivo na empregabilidade. Desenvolver 
as chamadas soft skills é fundamental, 
homens e mulheres podem fazê-lo, mas 
temos como vantagem o fato de que algu-
mas dessas habilidades nos são natas. O 
que pode nos colocar em vantagem em 
momentos de crise ou em qualquer outro 
contexto. Basta continuarmos liderando e 
servindo de exemplo para outras mulheres 
e também para os homens. 

O mês de março encerrou como 
o mês mais letal da pandemia em 
todo o País. Em Marechal Cândido 
Rondon não foi diferente. Quase um 
terço dos óbitos pelo novo corona-
vírus foram registrados em março. 

Depois de algumas semanas de 
restrições mais rígidas, o decreto 
municipal que passou a vigorar nos 
últimos dias, flexibiliza mais alguns 
segmentos. As escolas municipais 
voltaram às aulas, clubes puderam 
voltar a ter jogos amadores, as aca-
demias foram autorizadas a atender 
a um horário mais estendido e os 
restaurantes também. 

Mas, esta flexibilização não deve 
servir de motivo para descuido. Ao 
contrário, é importante que as pes-
soas redobrem os cuidados, espe-
cialmente com relação ao distancia-
mento social, o uso de máscara e a 
higiene pessoal. Não dá pra relaxar 
nos cuidados. 

Assim como a transmissão da 
doença aparentemente recuou, ela 
pode voltar a avançar rapidamente, 
como já ocorreu no ano passado ou 
mais recentemente em fevereiro. 
Em poucos dias o número de casos 
explodiu e superlotou os hospitais, 
que ainda estão com suas estruturas 
saturadas. Na região ainda faltam 
leitos de UTI para dar conta de tantos 
doentes, mesmo com o acréscimo 
de mais de 50% das vagas ao longo 
dos últimos 40 dias.

A vacinação no País, infelizmente, 
segue a passos lentos. Há avanços 
no processo, mas não na velocidade 
necessária para frear o avanço do 
coronavírus, totalmente descontrolado.

A covid-19 é uma doença poten-
cialmente mortal, como a Nação 
tristemente tem constatado, espe-
cialmente nas últimas semanas. Mas 
está provado que pode ser vencida 
com a reação conjunta e coordenada 
entre Estado e sociedade. Não existe 
saída fora desta cooperação. Por isso, 
vamos fazer a nossa parte.  

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quarta-feira (07), da Cerimônia de posse 
do novo Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional, General João Francisco Ferreira, 
em Foz do Iguaçu.



Política 3Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

8 de abril de 2021

EX-DEPUTADO FEDERAL ACHA QUE O OESTE MERECE TER CANDIDATO A VICE-GOVERNA-
DOR E COLOCA NOME À DISPOSIÇÃO 

Ü

Sperafico pode voltar ao 
cenário político em 2022

Ü

Schiavinato
O deputado federal José Carlos Schiavinato continua internado 
na UTI do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, devido a covid-19. 
O último boletim médico divulgado pela família esta semana, 
apontava que seu estado de saúde permanecia grave. Ele está 
hospitalizado desde o dia 3 de março e desde o dia 10 de março 
está intubado. 

Ila em casa
Depois de ficar vários dias em observação na UPA, o vice-prefeito 
de Marechal Cândido Rondon, Ilario Hofstaetter, teve alta no 
último final de semana. Ele seguiu o tratamento contra a covid-
19 em isolamento domiciliar. 

Destombamento
Segue em Marechal Cândido Rondon a discussão acerca do 
projeto do vereador João Eduardo Ramos, o Juca, que pretende o 
destombamento como patrimônio histórico do prédio da primeira 
Prefeitura. Esta semana o projeto já foi aprovado pela Comissão de 
Justiça e Redação e em breve deve ir para discussão em plenário. 
A comunidade tem se dividido sobre a questão. Alguns pensam 
que deveria ser destombado para que fique livre visando inclusive 
melhor aproveitamento do local. Outros defendem que o projeto 
não seja aprovado e que o prédio passe por uma restauração, 
preservando a sua memória histórica. 

Acimacar
A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar) recebe até amanhã, sexta-feira, a inscrição 
de chapas para concorrer à nova diretoria. A eleição acontece no 
próximo dia 15, quinta-feira da semana que vem. Até o momento 
é de conhecimento público que apenas uma chapa está sendo 
estruturada, que deve ser encabeçada pela empresária Carla Rieger 
Bregoli, atualmente na primeira-vice-presidência. Nos 53 anos 
da entidade, apenas uma vez houve bate-chapa. 

Comércio fechado
Começou a vigorar esta semana um novo decreto municipal para o 
enfrentamento do novo coronavírus. Ele estabelece que os serviços 
considerados não essenciais permaneçam fechados aos sábados. 
A exceção foi o sábado passado, véspera de Páscoa. A medida não 
agrada os comerciantes, que alegam ter no sábado o melhor dia 
da semana para vendas. O mesmo decreto, porém, flexibilizou as 
medidas para bares e restaurantes, autorizados agora a atender 
até às 22h, bem como liberou clubes e associações a promover 
atividades esportivas, mas sem a venda de bebida alcoólica. 

Fraude em Santa Helena
A Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram ontem (7) 21 
mandados de busca e apreensão em endereços relacionados 
a suspeitos de fraude a licitações, em Santa Helena. O prejuízo 
aos cofres públicos é superior a R$ 6 milhões. As investigações 
tiveram início em agosto de 2020. Os investigados estariam usando 
empresas fantasmas para burlar o processo licitatório e usar o 
dinheiro público para benefício próprio. 

 Já completamente recuperado 
da covid-19, o ex-deputado federal 
Dilceu Sperafico manifestou esta 
semana que pode voltar ao cenário 
político na eleição de 2022. A decla-
ração aconteceu durante entrevista 
num veículo de comunicação da 
cidade de Toledo veiculada na noite 
da última terça-feira (6).

Contudo, Sperafico descarta 
a possibilidade de ser candidato 
a deputado federal ou mesmo 
estadual. Ele entende que pela 

importância que o Oeste do Paraná 
representa a região merece ter 
um candidato a vice-governador 
e coloca seu nome à disposição.

Segundo declarou na entrevista, 
este é um desafio que ele aceitaria 
encarar, por entender que pode-
ria contribuir ainda mais para o 
desenvolvimento desta importante 
região do estado. 

Dilceu Sperafico foi deputado 
federal por 24 anos e deixou de 
concorrer às sucessivas reeleições 

no último pleito, por iniciativa própria, 
abrindo espaço para o também tole-
dado José Carlos Schiavinato. Todos 
estes anos, Sperafico sempre manteve 
a mesma linha política, filiado ao Pro-
gressistas e com pautas municipalistas. 

Sperafico tem um bom trânsito 
em mais de 80 municípios das regi-
ões Oeste, Sudoeste e Noroeste do 
Paraná. Esta liderança também o 
levou a ser secretário chefe da Casa 
Civil do Paraná durante a gestão 
de Cida Borghetti, em 2018.

 

 A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) elaborou um mani-
festo em que pontua as conclusões 
das audiências públicas realizadas 
pela Frente Parlamentar sobre o 
Pedágio. O documento, assinado 
pelos 54 deputados estaduais, 
demonstra que a sociedade para-
naense é amplamente contrária à 
proposta do Governo Federal para 
a concessão de rodovias.

O manifesto do legislativo esta-
dual foi protocolado na Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). Na segunda-feira houve o 
encerramento da Audiência Pública 
01/2021, aberta pelo órgão federal 
para coletar críticas e sugestões 
ao modelo de concessão previsto 
para o Paraná.

O presidente da Alep, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), relatou que 
há uma preocupação muito grande 
dos paranaenses com o modelo 
que está sendo proposto e que esse 

manifesto do Poder Legislativo é 
resultado de diversas audiências 
públicas realizadas pelo estado 
com a sociedade civil organizada. 
“O modelo que hoje se desenha 
não é o que os paranaenses estão 
querendo. Não conseguem aceitar 
em função de todo um histórico. 
Queremos tarifas justas e duplicação 
de estradas. Falo em nome do Poder 
Legislativo, e há um consenso de 
que não dá para absorver o modelo 
que está se tentando implantar no 
Paraná”, afirmou. 

O primeiro-secretário da Assem-
bleia, deputado Luiz Cláudio Roma-
nelli (PSB), afirma que o documento 
alerta que, diante da atual situação 
e do modelo proposto, a posição 
majoritária dos deputados e deputa-
das é de não autorizar a cessão das 
rodovias estaduais para integrar o 
programa de concessão. “São 1.163 
quilômetros dos 3.327 quilômetros 
que formam o projeto. O Paraná 

busca um modelo que assegure 
tarifas justas, obras e competitivi-
dade. Uma licitação pelo critério 
do menor preço e que não limite 
a competitividade”, salienta. “Em 
síntese, o Paraná se posiciona 
contra o modelo híbrido, quer 
garantias para as obras e defende 
que o leilão seja realizado pelo 
critério de menor preço de tarifa”, 
acrescenta Romanelli.

O deputado Arilson Chiorato 
(PT), coordenador da Frente Parla-
mentar, reforça que o documento foi 
construído com propostas, críticas e 
sugestões coletadas nas 10 audiên-
cias públicas, em reuniões técnicas 
e em documentos encaminhados 
por representantes da sociedade 
civil organizada paranaense.

“Esta manifestação não se trata 
apenas de uma vontade dos par-
lamentares e sim de expor aquilo 
que os paranaenses defendem 
para o Estado”.

Deputados editam manifesto contra 
o novo pedágio proposto ao Paraná

 Uma candidatura a vice-governador poderá colocar Dilceu Sperafico de volta ao cenário político estadual 
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APORTES FINANCEIROS VISAM REDUZIR OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19Ü

Bakri destaca aprovação de projetos que 
reforçam destinação de recursos para o 
enfrentamento à pandemia no Paraná

Parlamento
Vereadora Cleunice Majolo, de Quatro Pontes, sugeriu gestões do 
Poder Executivo Municipal junto ao Ministério das Comunicações 
do Governo Federal e Diretoria Executiva da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos visando melhorias no atendimento pelos 
Correios no Município.

Vereador quatropontense Silvestre Rohden sugeriu o repasse 
de um distribuidor de esterco líquido para a Associação de 
Moradores da Linha José Bonifácio.

Vereadores de Quatro Pontes Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei 
Joner, Cleunice Majolo, Davi José Nicaretta Boufleuher, Gerson 
Luis Perius, Jean Marcos Caramore Steltter, Pedrinho Aloisio 
Tonelli, Silvestre Rohden e Solange Lurdes Ferreira sugeriram 
ao Executivo a realização de audiências públicas no espaço da 

Rua Coberta, e outras providências.
 
Ademir Marcelo Kochenborger, vereador de Pato Bragado, 
sugeriu a construção de um abrigo de passageiros, nas proxi-
midades das novas casas distribuídas recentemente e no Novo 
Loteamento Social. 

O vereador bragadense Mauricio Lunkes sugeriu a instituição 
de calendário para os dias de trabalho da coordenação, zelado-
ras e merendeiras junto a Escola Municipal Marechal Deodoro.

Mauro Weigmer, de Pato Bragado, sugeriu a revisão do Pro-
grama de Incentivo a Formação Acadêmica, concedida aos alunos 
que estão cursando e que futuramente irão cursar o ensino a 
distância, bem como do presencial.

Em Entre Rios do Oeste, Gilberto Maldaner sugeriu estudos 
visando reformas no Fundo de Vale, como a colocação de bancos 
e lixeiras, bem como reforma geral do parquinho.

A parlamentar entrerriense Lisa Hanzen solicitou envio de moção 
de aplausos ao deputado estadual Luiz Fernando Guerra (PSL), em 
virtude da propositura do Projeto de Lei no 69/2021, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná, referente ao piso salarial dos pro-
fissionais de enfermagem, bem como sua política de valorização.

Valdir Kelm, de Nova Santa Rosa, solicitou que seja implantada 
a Casa do Artesão no município, no intuito de valorizar o traba-
lho de munícipes que produzem materiais artesanais e, dessa 
forma, ter um espaço para expor os produtos e poder vendê-los. 

Ester Baumann, Jairon Arndt, Edgar Bucholz e Dolivan Lauxen, edis de 
Nova Santa Rosa, solicitaram a limpeza do terreno localizado na Rua Tuparandi, 
631; bem como uma manutenção da infraestrutura física predial em que está 
instalada a Central da Oi S.A., bem como a Torre da Telepar.

Cristiano Metzner (Suko) propôs a prefeitura de Marechal Rondon 
que faça a iluminação dos edifícios municipais com lâmpadas 
de LED, bem como instale placas de geração de energia solar 
nestes locais. Além da Prefeitura, a sugestão abrange as escolas 
municipais, ginásios de esportes, postos de saúde, Hospital 

Municipal, UPA, entre outros locais.

Vanderlei Caetano Sauer, vereador rondonense sugeriu 
que o Executivo Municipal providencie a total revitalização 
da praça distrital de São Roque, o local está em situação de 
abandono, parquinho sucateado, quase sem grama, árvores 
inadequadas, meios fios quebrados, falta de sanitários, totalmente 
inadequada para utilização.  Também sugeriu que o Executivo 
Municipal estude a possibilidade de pavimentar a estrada da linha Eldorado 
que liga o distrito de São Roque e a divisa com o município de Entre Rios do 
Oeste, estrada que foi recentemente readequada e está preparada para receber 
pavimentação, de preferência do tipo asfáltica em convênio com a Itaipu, tendo 
em vista que a Binacional já sinalizou para isso. Também sugeriu que o Executivo 
Municipal estude a possibilidade de quando fizer o projeto de calçadas e canteiro 
central no trecho da Av. Irio Welp, no bairro Ana Paula, entre a Av. Rio Grande 
do Sul e o Loteamento Flórida.

João Eduardo dos Santos (o Juca), vereador rondonense sugeriu 
que o o Executivo Municipal, através dos setores competentes, 
elabore projeto de revitalização e realize a devida manutenção 
da Praça existente no Loteamento Rainha. Também sugeriu o 
recapeamento nas Avenidas Maripá e Rio Grande do Sul, espe-
cialmente nas proximidades das entradas/saídas do município. 

 A Assembleia Legislativa apro-
vou, na tarde de terça-feira (06), 
dois projetos enviados à Casa 
pelo Governador Ratinho Junior 
que pretendem reforçar o aporte 
financeiro a ações de enfrentamento 
à pandemia.

Aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
o projeto 97/2021 autoriza o 
Governo do Estado a obter um 
empréstimo de US$ 130 milhões 
(cerca de R$ 730 milhões) junto 
ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvi-
mento (BIRD).

O recurso será aplicado no 
programa Paraná Eficiente, que tem 
o objetivo de reduzir os impactos 
da Covid-19 e melhorar a efici-
ência da prestação de serviços 
de saúde, gestão ambiental e 
administração pública.

Destino de 66,7% desse mon-
tante, a saúde vai implantar um 
novo modelo assistencial de aten-
ção primária, racionalizar a rede de 
assistência hospitalar, implantar um 
sistema de informação gerencial 
integrado e apoiar ações de com-
bate ao coronavírus.

Já o projeto 95/2021, que foi 
aprovado em 1ª discussão no ple-
nário, remaneja verbas – atuais e 
futuras – do Fundo Estadual de 
Defesa do Consumidor para medidas 

 O Poder Executivo de Marechal 
Cândido Rondon encaminhou à 
Câmara de Vereadores o projeto 
de lei 13/2021, que institui o novo 
Programa de Arrecadação de 
Créditos Tributários e Não Tri-
butários – REFIS 2021. O obje-
tivo é incentivar os munícipes a 
regularizarem suas dívidas junto à 
Secretaria Municipal da Fazenda.

Se aprovado o projeto de lei, 
poderão se beneficiar do REFIS 
2021 os contribuintes com débitos 
vencidos até 31 de dezembro de 
2020, já inscritos em dívida ativa, 
independentemente de haver exe-
cução fiscal ajuizada.

Para pagamento à vista, em 
parcela única, haverá redução de 
100%, tanto no valor das multas 
moratórias como dos juros de mora.

O parcelamento em até seis 
vezes com vencimentos mensais 
garantirá desconto de 90%.

Para pagamento em até 12 
parcelas, o desconto será de 80%.

Já o parcelamento em 24 vezes 

terá redução de 70% das multas 
e juros incidentes sobre a dívida.

Estes benefícios não serão 
somados a outros já concedi-
dos em razão de programas de 
“REFIS” anteriores.

Também ficam excluídos créditos 
originados de transações, acordos 
ou Termos de Ajustamento de Con-
duta; créditos relacionados com ITR 
e derivados do SIMPLES Nacional e 
Doméstico; créditos vinculados ao 
FMD – Fundo Municipal de Desen-
volvimento; e valores decorrentes 
de indenizações.

O projeto de lei prevê que a 
adesão ao REFIS 2021 será reali-
zada mediante requerimento junto 
ao protocolo geral do Município. 
Ele determina ainda que a falta 
de pagamento da cota única, 
ou de uma ou mais prestações, 
por mais de três meses, ainda 
que alternadamente, sujeitará 
o devedor à imediata exclusão 
do programa.

Conforme o prefeito Marcio 

Rauber, o REFIS 2021 vai ao encontro 
da solicitação feita por todos os 
vereadores, através de requerimento 
apresentado na última semana.

“Com a instituição do REFIS 2021, 
em meio ao enfrentamento da pan-
demia da COVID-19, e a exemplo 
de outros programas de incentivo 
semelhantes já executados, estare-
mos dispondo aos inadimplentes 
uma alternativa legal e que favorece, 
de maneira atrativa, o pagamento 
de seus débitos. Há vantagens tanto 
para os contribuintes, a partir da 
redução de alguns acessórios da 
dívida, quanto para o Município, 
que realizará arrecadação de suas 
receitas com maior efetividade”, 
completa o prefeito.

O projeto de lei foi lido na 
sessão de ontem (05) da Casa 
de Leis, e baixado para análises 
das Comissões Permanentes de 
Justiça e Redação e de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização. Após os 
devidos pareceres, a matéria irá 
para votação em plenário. 

Novo REFIS em Marechal Rondon: projeto 
extingue juros e multas para pagamentos à vista

voltadas à pandemia.
70% irão para o Fundo Esta-

dual de Saúde e 25% para o Fundo 

Estadual de Assistência Social, 
enquanto durar a situação de 
calamidade pública no Paraná.
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COM OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DE SEUS ASSOCIADOS E PRESTAR SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS FILIADAS, A ENTIDADE 
COMEMORA AS MAIS DE CINCO DÉCADAS DE TRABALHO ATINGINDO O MARCO DE DOIS MIL ASSOCIADOS

Ü

Nesta quarta-feira, 07 de abril, 
a Associação Comercial e Empre-
sarial de Marechal Cândido Ron-
don celebrou mais um importante 
marco em sua história: os 53 anos 
de fundação da entidade.

Desde 1968, a Acimacar atua 
com o objetivo de defender os 
interesses da classe empresarial 
rondonense e incentivar o cres-
cimento do município, consoli-
dando-se como uma das mais 
fortes e atuantes da região Oeste 
do Paraná. “A Acimacar só existe 
porque, há 53 anos atrás, um grupo 
de empresários acreditou que a 
entidade seria importante para 
o desenvolvimento de Marechal 
Cândido Rondon, e hoje vemos 
que isso se concretizou”, declara 
o presidente da Acimacar, Ricardo 
Luiz Leites de Oliveira.

Apesar de ter como missão 
principal fomentar a atividade 
empresarial, representar e forta-
lecer seus associados, as ações da 
Acimacar não se restringem apenas 
aos serviços oferecidos e eventos 
promovidos aos associados.

A entidade mantém, desde sua 
fundação, expressiva atuação para 
contribuir com o desenvolvimento 
da comunidade local, participando 
de pautas decisivas não somente 
voltadas as atividades empresariais, 
mas também de cunho social. As 
bandeiras de impacto social defen-
didas pela Acimacar abrangem as 
áreas de saúde, segurança, edu-
cação, infraestrutura e economia.

“Nesta data, só temos a agrade-
cer aos fundadores, aos inúmeros 
ex-presidentes, diretores e cola-
boradores que passaram por aqui 
nesses 53 anos e permitiram que a 
entidade crescesse a cada dia. Além 
disso, agradecemos aos milhares 
de associados que acreditaram na 
Acimacar, entendendo que essa 
entidade representa seus interesses 
perante a sociedade, órgãos públicos 
e entes políticos”, assinala Leites.

 
DEDICAÇÃO

A Acimacar não possui fins 
 A Acimacar publicou na segunda-feira (05) o edital de convocação 
para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 15 de abril, 
quinta-feira. O documento vem assinado pelo atual presidente 

Ricardo Leites de Oliveira e pelo secretário Dirceu da Cruz Vianna.
Entre os itens da pauta está a eleição da nova Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal da entidade para a gestão 2021/2022. Seguindo pro-
tocolos de segurança e higiene para evitar aglomerações, a votação 

acontece, por meio de voto secreto, no período das 8h às 17h45. 
Os empresários associados à entidade poderão agendar um horário 

para comparecer a entidade e participar da votação.
A partir das 18h a Comissão Eleitoral, composta por três empresá-

rios, fará a apuração dos votos e, em seguida, acontecerá à posse do 
novo presidente.  Seguindo os dispostos no estatuto da entidade, a 
inscrição de chapas para concorrer à diretoria da Acimacar pode ser 

realizada até sexta-feira (09).

lucrativos e sua diretoria, com-
posta por 39 empresários, exerce 
seus serviços de forma voluntária e 
gratuita, bem como os presidentes 
do Conselho do Jovem Empreen-
dedor (Cojem) e do Conselho da 
Mulher Empresária (CME).

“Como forma de celebrar os 
53 anos da Acimacar, no dia 15 
de abril, próxima quinta-feira, fare-
mos a inauguração da galeria de 
ex-presidentes do Conselho da 
Mulher Empresária e do Conse-
lho do Jovem Empreendedor, que 
estará localizada no piso superior 
da sede da entidade, homenage-
ando também essas pessoas que 
prestaram seus serviços a Acimacar 
e aos empresários rondonenses de 
forma voluntária”, lembra Leites.

Nesta mesma data, acontece 
também a eleição e posse da nova 
diretoria. Devido aos protocolos 
de segurança e higiene para evitar 
aglomerações e propagação da 
Covid-19, a votação acontecerá no 
período das 8h30 às 17h45 por 
agendamento e, a partir das 18 
horas, a Comissão Eleitoral fará a 
apuração dos votos e posse do 
novo presidente.

Ao encerrar sua gestão, o presi-
dente da Acimacar pontua que os 
dois anos em que esteve à frente da 
entidade foram de muito aprendi-
zado e crescimento. “É um misto de 
sentimentos, pois ter enfrentado a 
pandemia enquanto presidente da 
Acimacar trouxe muitas situações 
de desafio e também frustração, 
pois no período do segundo ano de 
gestão, não conseguimos realizar 
muitos dos nossos objetivos, como 
os cursos, treinamentos e eventos 
como a 40ª Expomar e Feira da 
Construção”, destaca.

Por outro lado, Leites menciona 
que esses dois anos trouxeram, tam-
bém, muita felicidade, tendo em 
vista as conquistas alcançadas pela 
entidade. “Vimos que, mesmo em 
um período de grande dificuldade, 
nós crescemos. Mostramos para 
o associado a importância da Aci-
macar, o nosso trabalho para que 

as empresas não tivessem grandes 
prejuízos, especialmente àquelas 
consideradas não essenciais, para 
que não tivessem suas portas fecha-
das e são tão essenciais quanto 
qualquer outra empresa”, comenta.

Leites finaliza ressaltando o cres-
cimento pessoal que conquistou no 
período em que ocupou a cadeira de 
presidente da entidade. “Aprendi a 
ser mais paciente, conciliador, pude 
conhecer ainda mais a realidade das 
empresas de diferentes ramos, da 
população de Marechal Cândido 
Rondon e do sistema associativista. 
Só tenho a agradecer a Acimacar 
por esta experiência, aos colegas 
diretores que estiveram comigo 
no período, aos colaboradores e 
todos os associados”, conclui Leites.

 
ASSOCIADO DOIS MIL

Considerada a maior associação 
per capita do Estado do Paraná, a 
entidade congrega pessoas jurídicas 
e físicas de todos os setores da 
atividade econômica: comércio, 
indústria, prestação de serviço, pro-
fissionais liberais e agronegócio, 
sejam elas grandes, médias, peque-
nas empresas ou empreendedores 
individuais.

Neste ano, além de celebrar 
seus 53 anos, a entidade atingiu 
outro importante marco: chegou 
ao número de dois mil associados.

O associado de número dois 
mil é o agricultor Eno Pedde, que 
atua na produção de grãos e con-
finamento de gado em Marechal 
Cândido Rondon. Nascido e criado 
no município, a dedicação ao tra-
balho no campo torou o agricultor 
referência em sua área de atuação. 
“Trabalho junto de minha família 
no sítio em que nasci e sou muito 
realizado com a minha trajetória 
e com o resultado que alcancei 
com o passar dos anos”, declara.

Participativo na comunidade 
local, Eno conta que decidiu asso-
ciar-se a Acimacar pela entidade 
ser referência em sua área de 
atuação, trabalhando em prol do 
desenvolvimento econômico do 

campo e da cidade em Marechal 
Cândido Rondon. “Cheguei até a 
Acimacar também pelas próprias 
amizades que cultivo, dentro de 
outros grupos que participo e isso 
não é nada mais do que a essência 
do associativismo. Estou muito feliz 
em fazer parte desta Associação 
Comercial que é referência para 
nossa região”, completa.

 
PRODUTOS E SERVIÇOS
Entre os principais produtos e 

serviços oferecidos pela Acimacar 
a seus associados estão os Cursos 
e Treinamentos, Registro de Mar-
cas e Patentes, Locação de Salas e 
Equipamentos para Eventos, Café 
com Negócios, Assessoria Jurídica, 
Exposições e Feiras, Campanhas 
Promocionais, Núcleos Setoriais 
de Gastronomia, Artesanato, Imo-
biliárias, Automotivo, Moveleiro, 
de Profissionais da Contabili-
dade, Informática e Empretecos, 
Planos de Saúde e Ocupacionais, 
Convênios Educacionais, Ponto de 
Atendimento ao Empreendedor do 
Sebrae, IndEXOPAR, COB Online, 
Certificado Digital, Certificado de 
Origem, Banco de Talentos, SPC 
e Serasa, Mala Direta, Aplicativo 
Acimacar, entre outros.

 
TORNE-SE UM ASSOCIADO

Para se tornar um associado e 

Presidente da Acimacar, Ricardo 
Luiz Leites de Oliveira: “só temos 

a agradecer aos fundadores, 
aos inúmeros ex-presidentes, 
diretores e colaboradores que 
passaram por aqui nesses 53 

anos e permitiram que a entidade 
crescesse a cada dia”

O associado de número dois mil é o agricultor Eno Pedde, que atua na 
produção de grãos e confinamento de gado em Marechal Cândido Rondon

usufruir dos produtos e serviços 
oferecidos pela Acimacar, tendo 
seus interesses representados e 
defendidos por uma entidade reco-
nhecida por sua atuação em nível 
regional e estadual, basta entrar 
em contato pelos telefones (45) 
3284-5700 e (45) 99900-0217.

Acimacar elege nova diretoria no dia 15 de abril

Ü

Ü
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DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE PATO 
BRAGADO ENFATIZOU 
O TRABALHO QUE VEM 
SENDO REALIZADO EM 
PROL DA POPULAÇÃO

demir Marcelo Kochenborger, também conhecido como Xaropinho, tem 35 anos e é empresário. 
Sua trajetória na política de Pato Bragado começou em 2012, quando foi candidato a vereador pela 
primeira vez e foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

Em 2016 foi reeleito, sendo que em 2017 assumiu a Secretaria de Esportes do município, cargo que 
ocupou por 06 meses, quando voltou para suas funções no legislativo. Na eleição de 2020 novamente 
obtive êxito, desta vez pelo partido MDB. Ou seja, está no seu terceiro mandato e pela segunda vez 
preside a Câmara de Vereadores.

O parlamentar atendeu a reportagem do jornal Tribuna do Oeste e falou de suas expectativas para 
mais esta gestão. 

n TRIBUNA DO OESTE - Como estão os trabalhos 
frente ao legislativo de Pato Bragado? 

ADEMIR KOCHENBORGER - Os trabalhos a 
frente do poder legislativo iniciaram no dia pri-
meiro de janeiro com a solenidade de posse dos 
novos vereadores, como também do prefeito e 
vice. Neste dia fui eleito presidente da Câmara 
Municipal de Pato Bragado pela segunda vez. A 
primeira oportunidade para assumir a presidência 
foi no ano de 2016. Realizada a eleição da mesa 
diretiva iniciamos o ano com a convocação da 
primeira sessão extraordinária para o dia 04 de 
janeiro, onde foram escolhidos os membros 
das Comissões Permanentes e já no dia 06, do 
mesmo mês, a convocação da segunda sessão 
extraordinária, onde nos foram apresentados dois 
projetos do poder executivo, que necessitavam 
da tramitação na Câmara, com urgência. Como 
eram projetos de relevância, assim procedemos 
com a sua devida tramitação. Até começaram 
os trabalhos ordinários, foram realizadas cinco 
sessões extraordinárias. A 
primeira sessão ordi-
nária foi realizada no 
dia 17 de fevereiro 
com a tramitação 
de indicações, 
requerimentos e 

projetos de leis. Até o momento tramitaram pela 
Câmara Municipal de Pato Bragada 24 indicações, 
07 requerimentos e apreciados 11 projetos de lei.

  
n Com está o relacionamento entre os vereadores? 

O relacionamento com os demais vereadores 
segue em harmonia. Os debates as vezes acon-
tecem, mas sempre com o devido respeito, pois 
cada um tem seu ponto de vista e é livre para 
expressar sua opinião. 

n A pandemia afetou o trabalho na câmara de 
vereadores?

A pandemia nos forçou a mudar alguns hábi-
tos em nosso ambiente de trabalho. Não só na 
Câmara de Pato Bragado, mas creio que em 
todos os lugares. Em poucas semanas vimos o 
mundo se adaptar para combater a Covid-19. O 
costumeiro aperto de mãos, um simples abraço 
ou aproximação com outras pessoas passaram a 
ser evitadas. Foram mudanças necessárias para 
evitar um contagio e disseminação do vírus. O 
público, que sempre é bem-vindo em nossa casa 
de leis, não pôde mais acompanhar as sessões 
na forma presencial, pois haviam decretos Muni-
cipais e Estaduais que proibiam aglomeração de 
pessoas. As sessões Ordinárias e Extraordinárias 
aconteceram normalmente sempre respeitando 
as determinações impostas pelos decretos e a 
população pode acompanhar os trabalhos dos 

vereadores através das redes sociais como 
Facebook e Youtube.

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

com relação a mais esta gestão?
O relacionamento com o Poder 

executivo está bom. Toda vez 
que a administração necessi-

tou dos serviços da Câmara 
Municipal, foram atendi-
dos. Os vereadores estão 
à disposição para auxiliar 
na elaboração de projetos, 
leis e indicações quando a 

população nos procura ou constatamos a necessi-
dade de alguma obra para determinada localidade. 
A respeito das expectativas desta nova gestão 
são boas, pois sabemos da capacidade e com-
prometimento do Prefeito Mano e do Vice John.  
Pato Bragado está em pleno desenvolvimento. 
Os investimentos não param em nossa cidade, 
como também no interior. A equipe administra-
tiva está sempre atenta a buscar recursos nos 
governos federal e estadual, através dos nossos 
deputados. Também contamos com o apoio da 
Itaipu Binacional, que sempre olhou com bons 
olhos investir nos municípios da região oeste. 
Fomos contemplados com muitas obras e isso 
contribui para o desenvolvimento e o bem estar 
de nossa comunidade.

n Qual é a marca que a sua gestão pretende 
deixar? 

Na condição de presidente, quero fazer um 
trabalho voltado aos anseios e às necessidades da 
comunidade bragadense. Trabalhar em harmonia 
com os colaboradores e vereadores.

n Qual o futuro político que o Senhor pretende 
alcançar? 

Quero realizar um bom trabalho como vere-
ador/presidente. Se tiver uma oportunidade no 
futuro e for para ajudar o grupo deixo meu nome 
à disposição.

n Considerações finais.
Mesmo atravessando muitas dificuldades, 

devido a pandemia, nosso município se encontra 
em uma situação privilegiada. Segundo levanta-
mento realizado, Pato Bragado lidera o ranking 
no quesito cidades sustentáveis no Oeste do Paraná 
e está em sétimo no Estado. Isso demonstra que os 
gestores municipais, juntamente com Poder Legislativo 
e a sociedade bragadense, estão no caminho certo. 
Nosso trabalho está pautado no desenvolvimento 
sustentável de Pato Bragado. A Câmara está a serviço 
da comunidade bragadense, dando viabilidade aos 
projetos e disponibilizando recursos para atender aos 
anseios e necessidades da população. 
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“Quero fazer um trabalho voltado 
aos anseios e às necessidades 
da comunidade bragadense” 
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O PROJETO É DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAISÜ

 Até esta sexta-feira, dia 09 de 
de abril, estão abertas as inscrições 
para dois importantes projetos 
desenvolvidos pela Secretaria de 
Esporte e Lazer de Marechal Rondon.

Um deles é o Dança Mare-
chal, destinado para rondonen-
ses acima dos 13 anos. Menores 
deverão apresentar a autorização 
dos pais ou responsáveis. As ati-
vidades acontecerão às terças e 
quintas-feiras, das 19h às 20h, no 
parque de exposições rondonense.

Outro projeto é o de Ginástica 

Funcional, para mulheres acima de 
13 anos. Menores também deve-
rão ter a autorização dos pais ou 
responsáveis. As aulas acontecerão 
nas segundas e quartas-feiras, no 
pavilhão do CTG, no parque de 
exposições, com duas turmas: das 
17h30 às 18h30 e das 18h30 às 
19h30. Já nas terças e quintas-feiras, 
das 18h30 às 19h30, as atividades 
acontecerão no pavilhão da Igreja 
Cristo, na Vila Gaúcha.

Conforme o secretário Diogo 
Schneider, as inscrições devem ser 

feitas diretamente na Secretaria de 
Esporte e Lazer, das 8h às 12h ou 
das 13h30 às 19h. Para se inscre-
ver, basta apresentar documento 
de identificação. As atividades são 
gratuitas e as vagas limitadas. As 
aulas estão previstas para iniciar 
no dia 12 de abril.

Vale lembrar que todas as nor-
mas sanitárias vigentes para evitar 
a disseminação da Covid-19 serão 
seguidas, como o distanciamento 
entre os participantes, utilização de 
máscara e álcool em gel.

Na manhã de terça-feira, dia 
06, aconteceu encontro na sala 
de reuniões do gabinete onde foi 
assinado o acordo de cooperação 
entre o município e o Sebrae, que 
garante a continuidade da execução 
do projeto Jovens Empreendedores 
Pequenos Passos – JEPP, nas escolas 
públicas municipais.

Estiveram presentes o prefeito 
Marcio Rauber, Secretário de Educa-
ção, Fernando Volpato, consultoras 
do Sebrae Elisangela Rosa, Angélica 
Weirich e Kely Theobald.

O curso Jovens Empreendedo-
res Primeiros Passos, que já vinha 
sendo desenvolvido no município, 
possibilita que a criança aprenda 
de forma lúdica e desenvolva 
habilidades e comportamentos 
empreendedores. 

Conforme a consultora Elisangela 
Rosa, a educação empreendedora 

proposta pelo Sebrae para o ensino 
fundamental incentiva os alunos a 
buscar o autoconhecimento, novas 
aprendizagens, além do espírito 
de coletividade. Segundo ela, a 
ideia é a de que a educação deve 
atuar como transformadora desse 
sujeito e incentivá-lo à quebra de 
paradigmas e ao desenvolvimento 
das habilidades e dos comporta-
mentos empreendedores. “É um 
trabalho de longa data que envolve 
professores e muitos alunos, inclu-
sive com materiais didáticos, que 
recebem informações sobre a cultura 
do empreendedorismo. O traba-
lho é implantado nas escolas de 
forma gradativa, conquistando a 
comunidade escolar. Todos enten-
deram a proposta. Com a assina-
tura deste acordo com o muni-
cípio, reafirmamos de como este 
trabalho vem sendo benéfico no 

município de Marechal Rondon”, 
afirmou Elisangela.

O acordo assinado garante a 
continuidade do projeto por mais 
quatro anos no município.

 O Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva de Entre 
Rios do Oeste, com o apoio da 
Associação Comercial e Empre-
sarial – ACIER - promove a 32ª 
edição da Feira do Comércio. A 
campanha iniciou na quarta-feira, 
dia 07, e segue até sábado, dia 10.

Empresas identificadas com 
balões (pink e verde) estarão 
concedendo descontos espe-
ciais nos preços dos produtos. 
As empresas participantes são 
ArteFlor Mudas e Ajardinamento; 
Barato da Moda; Charline Flo-
res e Presentes; Du Gabi Store; 

Endereço da Moda; ES Vídeos 
e Eletrônicos; Joner Confecções; 
Loja Grasel; Loja Thomas; Mega 
10; e Picolucho Modas.

Conforme a presidente do 
Conselho, Scheila Weber, des-
taca que atendendo ao decreto 
nº 43/2021, a feira atenderá em 
horário especial. Nos dias 07 a 
09, das 8h às 19h e no dia 10 
(sábado) das 8h às 15h, sempre 
fechando ao meio dia. “A popu-
lação deve aproveitar mais esta 
oportunidade. Os produtos estão 
com preços e condições muito 
especiais”, salientou Scheila.

Prefeitura rondonense e Sebrae 
reafirmam acordo de cooperação 

Com o intuito de 
melhorar a qualidade de 
vida e a saúde das famí-
lias que residem na Linha 
Pietrowski a Prefeitura de 
Nova Santa Rosa realizou a 
instalação de um parquinho 
para crianças e uma aca-
demia da saúde próximo 
ao centro comunitário.

Recentemente o pre-
feito de Nova Santa Rosa, 
Norberto Pinz; vice-prefeito, 
Noedi Hardt; primeira-dama 
e coordenadora do Provopar, 
Ivone Rode Pinz; e a diretora 
da Secretaria de Assistência 
Social, Haritraut Busse, estive-
ram na linha Pietrowski visto-
riando as novas instalações. 

Parquinho e academia da saúde são instalados 
na Linha Pietrowski/Nova Santa Rosa 

Secretaria de Esporte e Lazer abre inscrições para os 
projetos Dança Marechal e de Ginástica Funcional 

Feira do Comércio 
segue até sábado em 
Entre Rios do Oeste
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O Dia Mundial de Combate ao Câncer é lembrado anualmente em 8 
de abril. A data serve para conscientizar a população mundial sobre os 
cuidados de prevenção para a segunda doença que mais mata pessoas 
em todo o mundo: o câncer. 

As causas para o surgimento do câncer podem ser as mais variadas 
possíveis, desde motivos externos - como o ambiente, costume ou 
hábitos que o indivíduo possui - até fatores internos, como características 
geneticamente predeterminadas. 

l Obstáculo vencido 
Receber o diagnóstico de câncer não é nada fácil, imagina então quando se 

tem apenas 15 anos. É o que aconteceu com o rondonense Kepler Otto, há cerca 
de 8 anos. Seu depoimento é forte, porém, traz muitas esperanças, já que os 
médicos não lhe davam muitas chances. Com muita força de vontade e fé, ele 
venceu este obstáculo em sua vida.

Em 20 de abril de 2014 ele foi informado que estava com câncer, do tipo 
linfoma de hodking. “Quando descobri que estava com câncer pra mim foi um 
choque. Lembro-me da primeira coisa que pedi para a medica quando recebi o 
resultado: ‘Eu vou morrer?’. Foram 8 meses fazendo o tratamento, período que 
transformou a minha vida. Eu sabia que poderia fazer duas escolhas, ficar me 
lamentando ou focar em aprender com esse processo. Me transformei. Muitos 
medos que eu tinha, com esse choque de realidade, fui superando. Nenhum dia 
foi fácil. Lembro-me que depois das quimioterapias eu ficava pelo menos 3 dias 
mal. Fiquei esse tempo em isolamento. E percebi quem eram meus verdadeiros 
amigos”, destacou Kepler, que hoje é empresário no ramo de marketing.

Ele lembra que hoje vive uma vida normal, mas segundo gosta de ressaltar, 
“só que com muita esperança, em vencer. Incentivar as pessoas realizarem 
seus sonhos se transformou em meu objetivo de vida. Meu sonho era ser 
empresário. Hoje uma das empresas que sou sócio gera grande impacto social 
para milhares de pessoas. Meu pai me ensinou a ser sempre humilde e minha 
mãe, a agir diante das dificuldades. Agradeço a Deus pela vida e a todos que 
sempre estiveram ao meu lado”.

l Em tratamento 
O agricultor Clóvis Gressler, de 53 anos, casado 

com Márcia, e pai de Clóvis Gressler Júnior, 28 anos, e 
Gabriel, 23 anos, há algum tempo recebeu o diagnostico 
que estava com câncer. Ele procurou atendimento 
médico após os primeiros sintomas, que foram diarreia, 
falta de apetite e emagrecimento. Foi então que realizou 
os procedimentos de endoscopia e colonoscopia com 
biópsia, que apontou tratar-se de câncer no intestino 
reto, que já tinha evoluído para o pulmão e o fígado.

A esposa de Clóvis, Márcia, resumiu assim quando 
receberam o diagnóstico: “Perdemos o chão”.

Porém, ao invés de se abater, a família mais que 
depressa buscou soluções para iniciar o tratamento 
o quanto antes. “Tiramos muitas duvidas com 
especialistas, inclusive com médico do Hospital Albert 
Einstein, porém, o tratamento está sendo realizado na 
UOPECCAN com apoio total do Grupo Sempre Vida. 
Outros exames apontaram que o câncer de Clóvis estava 
em grau 3, que é um pouco mais grave. O médico, 
inicialmente, apontou 25% de chances de cura. Ele 
reagiu bem ao tratamento. Já foram 12 procedimentos. 
Depois da sexta sessão, o exame apontou que o câncer 
no intestino já havia sumido por completo e no pulmão 
e fígado havia reduzido consideravelmente. Não foi 
necessária a cirurgia” mencionou Márcia.

Ela destacou ainda que depois da 12ª sessão, 
novo exame foi realizado, porém, este apontou que 
ainda nem tudo havia sumido. “Aí comecei alguns 
questionamentos com os médicos e fui buscar 
pessoas que tiveram o tipo de câncer parecido com 
o do Clovis. Na internet, vi que a Ana Maria Braga 
teve o mesmo tipo de câncer e que seu tratamento 
foi quimioterapia aliado a imunoterapia. Após muita 
insistência, o médico aceitou em fazer os dois 
procedimentos. Nesta semana aconteceu a segunda 
sessão. Clóvis deve sair hoje do hospital. Ele está 
reagindo muito bem. As chances de cura já são mais 
de 85%”, menciona, confiante Marcia.

Ela lembra que o tratamento é desgastante, 
porém, já evoluiu muito. Outro ponto fundamental, 
segundo ela, é o apoio familiar e força de vontade. 

“É necessário querer viver e ter muita fé em Deus. 
Acreditar que tudo vai dar certo. As pessoas que 
recebem o diagnóstico de câncer não devem se 
desesperar, mas sim, devem correr atrás do melhor e 
correr contra o tempo”, enfatizou a esposa de Clóvis.

A família Gressler sempre contribuiu com 
a UOPECCAN, inclusive com doação de leite. Ela 
também quer preparar um documentário sobre todo 
este processo, para orientar outras pessoas de como 
proceder em caso de diagnóstico da doença. “Quero 
ajudar as pessoas”, finalizou. 

Dia Mundial de Combate ao Câncer
PACIENTES REVELAM A LUTA PARA ENFRENTAR A DOENÇA

ESPECIALISTA 
DESCREVE 
OS TIPOS DE 
CÂNCERES QUE 
MAIS ACOMETEM 
OS BRASILEIROS

l Entrevistas
A reportagem do jornal 

Tribuna do Oeste falou com 
médico da UOPECCAN - 
União Oeste Paranaense 
de Estudos e Combate ao 
Câncer - e também com 
dois pacientes: um que 
passou pela doença e outro 
que está em tratamento, 
para falar sobre os desafios 
e, em especial, sobre a 
força de vontade de vencer 
esta doença.

l Maior incidência
No Brasil, o câncer é considerado a segunda doença que mais mata, em especial 

o câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer - INCA, os tipos de câncer 
que mais atacam os brasileiros são: câncer de pele, câncer de próstata, câncer de mama, 
câncer de cólon e reto, câncer de pulmão e câncer de estômago.

O oncologista e hematologista da Uopeccan de Cascavel, Ademar Dantas da Cunha 
Junior, ressalta que a maior incidência é do câncer de pele devido a exposição solar 
mais intensa e cumulativa que a população é exposta ao longo dos anos, especialmente 
os agricultores e outros trabalhadores que estão diretamente expostos ao sol. “Muitos 
não costumam utilizar protetor solar, por isso esse tipo de câncer é o mais comum”, 
enfatizou. Questionado sobre qual a faixa etária que é mais suscetível, o oncologista, que 
diariamente está em contato com muitos pacientes com a doença, destacou que a faixa 
etária mais afetada são pessoas acima de 55 anos. “A própria idade é um fator de risco. O 
envelhecimento leva ao risco maior da mutação, que vai gerar o câncer”, informou.

l Tratamento
O médico conforma que o tratamento para a 

doença sofreu mudanças positivas ao longo dos anos, 
já que modificam o tempo de sobrevida da doença e as 
chances de cura. “São drogas menos agressivas que tem 
menos efeitos colaterais. Nos últimos 10 anos houve 
um desenvolvimento grande da oncologia, como drogas 
alvo, que funcionam não como quimioterapia, mas como 
direcionamento no próprio câncer. A imunoterapia é outra 
novidade, que aumenta a vigilância imunológica contra 
o tumor, onde a própria célula de defesa do organismo 
consegue ter uma ação mais potente. Existe, sim, novos 
tratamentos e pesquisas que estão sendo desenvolvidas”, 
afirmou Dantas, que ressaltou ainda que para cada tipo de 
tumor é realizado tratamento específico. 

l Chances de cura
Outra pergunta feita ao profissional médico é quanto as 

chances de cura, na atualidade. Ele mencionou que isso depende 
do estágio em que a doença é detectada. “No estágio precoce (1 
e 2) a chance de cura será muito maior do que os pacientes que 
são detectados nos estágios 3 e 4. No estágio 4, poucos são os 
tumores curados. E mesmo sendo detectado de forma precoce, o 
paciente deve ser acompanhado por até 10 anos, para dizer que 
o câncer foi curado e não deve a volta da doença”, apontou. Ele 
disse ainda que o sistema público, na maioria das vezes, oferece 
condições adequadas de tratamento. “Quando não oferece 
o medicamento, por ser mais específico ou novo, o paciente 
pode buscar via judicial, mediante relatório e receita médica. 
Não é obrigatório que o serviço público ofereça, mas pode ser 
conquistado. Algumas vezes não é possível”.

l Prevenção
A chave para o câncer, segundo o médico Ademar Junior, é 

a prevenção, de forma primária, antes do câncer aparecer, ou de 
forma secundária, detectando o câncer de forma precoce, para 
realizar um tratamento curativo. “Homens e mulheres, após os 
50 anos, devem fazer exames periódicos, como endoscopia e 
colonoscopia. No homem ainda exame para detectar o câncer 
de próstata e na mulher para detectar o câncer de mama e 
exame Papanicolau. Com relação ao câncer de pele, deve se 
proteger para evitar a incidência direta dos raios solares e evitar 
os horários de pico do sol, que é das 10 às 15h. Outros fatores que 
influenciam para que a doença não apareça são: não fumar e não 
ter sobrepeso, mantendo uma dieta saudável com poucos alimentos 
industrializados e mais fibras, frutas e verduras. Ter hábitos de vida 
saudável previne o câncer e outras doenças”, finalizou.
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TANTO A ENTREGA QUANTO A RETIRADA DAS DOAÇÕES JÁ ESTÃO OCORRENDO NO SAGUÃO DO PROJETO PIÁ LUZ DO FUTURO Ü

Pato Bragado abre período de arrecadação e 
repasse de donativos da Campanha do Agasalho

 A Secretaria Municipal de Entre 
Rios do Oeste juntamente com a 
diretoria, professores e demais 
funcionários do Centro Municipal 
de Educação Infantil Padre Emílio, 
retomaram na quarta-feira, dia 07, 
as atividades presenciais de forma 
hibrida e escalonada, nos períodos 
matutino e vespertino. 

Turmas que retornaram na quar-
ta-feira, dia 07 de abril: Maternal 
IV, Maternal III e Maternal II B. Já 
para a próxima segunda-feira (12) 
retornarão alunos do Maternal II 
A e Maternal I B. 

As crianças menores deverão 
aguardar ainda mais alguns dias 
para retornar ao CMEI.

De acordo com a Diretora do 
CMEI, Joselaine R. Raber, a direção, 

professores e demais funcionários 
da instituição, estão tomando todos 
os cuidados.

Todos os alunos poderão fre-
quentar o estabelecimento de ensino 
durante meio período; ou seja, 20 
horas semanais, no período em 
que foi matriculado (matutino ou 
vespertino). As crianças não poderão 
permanecer mais na instituição de 
ensino, no horário do “soninho” 
meio-dia, devendo retornar pare 
seus lares. Todos os procedimen-
tos a serem adotados seguirão o 
protocolo oriundo da Secretaria 
de Educação

O Secretário de Educação Ilvo 
Hermann, desejou um bom retorno 
às atividades, aos alunos e seus 
familiares, professores e demais 

 A Secretaria de Assistência 
Social de Pato Bragado iniciou as 
ações da Campanha do Agasalho 
em Pato Bragado. Em um novo 
formato, considerando a pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) 
e todas as medidas preconizadas 
pelos órgãos de saúde pública para 
a segurança de todos, a mudança 
da estação e do clima, a campa-
nha iniciou mais cedo. Portanto, o 
setor está organizado para receber 
as doações e ao mesmo tempo 
proporcionar que as famílias ins-
critas nos programas sociais, façam 
a retirada das mercadorias e sejam 

contempladas. 
A exemplo do ano passado, 

os donativos estarão dispostos 
no saguão do projeto piá Luz do 
Futuro e a recomendação é de 
que as famílias interessadas em 
doar, assim como as que serão 
beneficiadas, preferencialmente 
com roupas e calçados para o 
frio, compareçam no projeto piá 
ou no Cras. “Como já contamos 
com um estoque de mercadorias, 
oriundo de doações rotineiras, 
estamos durante essa semana, de 
segunda a sexta-feira e até o fim 
do mês de maio, simultaneamente 

Arlete Schneider: “Estamos organizados para receber as doações 
e ao mesmo tempo proporcionar que as famílias inscritas nos 

programas sociais, façam a retirada das mercadorias”

 MARILI KOEHLER
recebendo e já entregando os dona-
tivos, pela manhã das 8h às 11h30 
e à tarde das 13h30 às 17 horas”, 
conta a secretária da pasta, Arlete 
Gross Schneider.

Ela acrescenta que a adminis-
tração municipal também está 
realizando processo licitatório 
para aquisição de cobertores 
que serão entregues, possi-
velmente, no mês de maio, às 
famílias cadastradas no Cras. 

As famílias que necessitam de 
transporte para a recolha, devem 
comunicar pelos números (45) 
3282-1610 e 3282-1982. 

 Quem passa pelo distrito de 
Bom Jardim, interior de Marechal 
Rondon, acompanha a movimen-
tação de trabalhadores e máquinas 
na Avenida Itaipu, a principal via de 
passagem da sede do município 

até Porto Mendes.
O município está executando 

obras de infraestrutura urbana, como 
limpeza, remoção da calçada antiga 
e colocação de paver para um novo 
calçamento, nas laterais da avenida.

A empresa responsável, que ven-
ceu o processo licitatório, é a E. C. 
Trindade – Engenharia e Consultoria 
Ltda. A prefeitura rondonense irá 
investir recursos próprios do muni-
cípio na ordem de R$ 432.399,64. 

 Ato realizado recentemente 
junto à Rua Coberta, marcou a 
entrega oficial de um ônibus 
escolar rural em Quatro Pontes. 
O prefeito João Laufer repassou 
as chaves do veículo à secretária 
de Educação, Cultura e Esportes, 
Araceli Basso Tauchert, juntamente 
com o secretário de Finanças, vice-
-prefeito Tiago Hansel, além da 
secretária de Desenvolvimento 
Social, primeira-dama Odete 
Laufer, e os assessores parla-
mentares do deputado federal 
José Carlos Schiavinato, Anderson 
Bento Maria, Leandro Nesello e 
Givanildo Dalabrida. 

O ônibus escolar rural tem capa-
cidade para 44 estudantes senta-
dos e é equipado com plataforma 

elevatória veicular, tipo dispositivo 
de poltrona móvel, o que oferta 
acesso com segurança e autonomia 
para estudantes com deficiência. 
Além disso, possui porta de lâmina 
única, com vedação total para a 
entrada de pó e de água, o que 
permite o tráfego em estradas rurais 
de difícil acesso. O investimento 
total é de R$ 243.181,82.

O veículo é oriundo do governo 
estadual, que recebeu o ônibus do 
Programa Caminho da Escola, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), autarquia vin-
culada ao Ministério da Educação 
(MEC). A viabilização do ônibus 
também se deu por meio de tra-
tativas do ex-deputado federal, 
Dilceu Sperafico.   

Distrito rondonense de Bom Jardim 
recebe obra de infraestrutura urbana

CMEI Padre Emílio de Entre Rios do 
Oeste retoma atividades presenciais

profissionais da educação, e pede 
que todos mantenham os cuida-
dos necessários para a prevenção 
e proteção contra a Covid-19 e 
para que as atividades educacio-
nais possam ser retomadas com 
qualidade e segurança a todos. 

Prefeito realiza entrega oficial de 
ônibus escolar rural em Quatro Pontes

VANDERLEIA KOCHEPKA

Ü
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Código de Trânsito Brasileiro: o que 
muda a partir de 12 de abril de 2021?

O AUMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA CNH, O AUMENTO DO LIMITE DE PONTOS PARA A SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE MOTORISTA, O USO OBRIGATÓRIO 
DA CADEIRINHA EM CRIANÇAS DE ATÉ 10 ANOS, A CRIAÇÃO DE UM SERVIÇO DE BENEFÍCIOS AOS BONS CONDUTORES E A POSSIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA 
ESCRITA NO LUGAR DA MULTA SÃO ALGUMAS DAS ALTERAÇÕES 

Ü

A Nova Lei de Trânsito do Brasil passa 
a valer a partir do dia 12 de abril de 2021, 
próxima segunda-feira. Aprovado pelo 
Congresso Nacional e sancionado pelo 
presidente em outubro do ano passado, o 
novo conjunto de regras altera 57 pontos 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

Entre as principais novidades estão: o 
aumento do prazo de validade da CNH, 
o aumento do limite de pontos para a 
suspensão da carteira de motorista, o uso 
obrigatório da cadeirinha em crianças de 
até 10 anos, a criação de um serviço de 
benefícios aos bons condutores e a pos-
sibilidade da advertência escrita no lugar 
da multa.

O que é a nova Lei de Trânsito?
A nova Lei de Trânsito é uma lei fede-

ral (Lei N° 14.071/2020) sancionada em 
outubro de 2020 que busca atualizar as 
normas presentes no atual Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, as 
mudanças no CTB fazem parte das novas 
diretrizes governamentais de eficiência 
de gestão e de ações.

“Considerando a necessidade de esta-
belecer parâmetros legais que estimulem 
a evolução da gestão do trânsito e que 
deem ferramentas aos operadores do Sis-
tema Nacional de Trânsito para exercerem 
suas atividades com foco na redução de 
acidentes e de mortes e lesões no trânsito, 
apresentamos o presente projeto de Lei”, 
escreveu em carta ao Palácio do Planalto.

O que muda na nova Lei de Trânsito?
Ao todo são 57 modificações no Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB). São 46 alte-
rações, 10 novos artigos incluídos e um 
artigo atualizado. 

As mudanças alteram desde regras 
referentes ao funcionamento dos órgãos 
de trânsito até o processo de habilitação 
de novos condutores. No entanto, as alte-
rações relacionadas às infrações de trânsito 
são as que mais afetarão motoristas de 
todo o Brasil.

A reportagem do jornal Tribuna do 
Oeste listou as principais novidades. 

Aumento do prazo para renovação 
da CNH

A CNH passa a ter validade de 10 anos 
para quem tem até 49 anos; 5 anos para 
quem tem entre 50 e 69 anos; e 3 anos para 
quem tem 70 anos ou mais. Até então, a 
renovação da CNH ocorria a cada 5 anos 
para motoristas até 65 anos de idade e 
a cada 3 anos para motoristas com mais 
de 65 anos de idade.

Limite de pontos da CNH aumenta 
de 20 para 40

Uma das principais mudanças da Nova 
Lei de Trânsito é o aumento do limite de 
pontos para a suspensão da CNH que 
passará a ser de: 40 pontos para quem 
não tiver infração gravíssima; 30 pontos 
para quem tiver 1 única infração gravís-
sima; 20 pontos para quem tiver 2 ou 
mais infrações gravíssimas.

Nos casos de motoristas profissionais, 
o limite para suspensão da CNH será de 40 
pontos independentemente da gravidade 
das infrações.

O projeto também afirma que os exames 
médicos e psicológicos para a renovação 
da CNH deverão ser feitos somente por 
profissionais especializados na área de 
trânsito.

Atualmente, ao atingir 20 pontos na 
Carteira de Habilitação Nacional (CNH) 
em 12 meses ou cometer uma infração 
de trânsito mandatória (que suspende 
automaticamente a CNH), o motorista é 
penalizado com a suspensão do direito 
de dirigir. Veja o que é necessário fazer 
para recuperar a CNH aqui.

O limite de 40 pontos na CNH começa 
a valer a partir do dia 12 de abril de 2021.

Multas leves e médias podem se 
transformar em advertências por escrito

Com a nova Lei de Trânsito, quem 
cometer uma infração de trânsito leve ou 
média poderá ser punido apenas com uma 
advertência por escrito. Ou seja, sem boleto 
para pagamento de multa ou acréscimo 
de pontos na CNH. 

No entanto, essa nova regra só vai valer 

no caso de o condutor não ser reincidente 
na mesma infração nos últimos 12 meses.

O que muitos motoristas não sabem 
é que isso já é possível no Brasil. No 
entanto, ao receber a multa, você ainda 
precisa solicitar o formulário de conversão. 
Com o projeto de lei, esse processo será 
automático.

Uso da cadeirinha infantil em crianças 
de até 10 anos

A Lei da Cadeirinha infantil no Brasil 
terá mudanças a partir de abril de 2021. 
Entre as novidades estão: a inclusão da 
altura da criança nas regras de uso, além 
da obrigação do equipamento de segu-
rança em crianças com idade igual ou 
até 10 anos. 

Anteriormente, crianças de 7 anos 
e meio até 10 anos só precisavam sen-
tar-se no banco traseiro com cinto de 
três pontos.

Uso do farol durante o dia apenas 
em rodovias de pista simples

Até então, o farol baixo só era obri-
gatório em rodovias, túneis ou sob 
neblina ou nevoeiro. No entanto, a 
partir de 12 de abril de 2021, o farol 
baixo ou farol de posição passarão a 
ser obrigatórios apenas em rodovias 
de pista simples fora dos perímetros 
urbanos. Além disso, o uso continuará 
obrigatório em túneis ou em condições 
de neblina, nevoeiro e chuva.

CRLV poderá ser emitido em via 
física ou digital

Com a Nova Lei de Trânsito, cada 

proprietário poderá escolher de que maneira 
deseja emitir o Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo (CRLV). Desde 
maio de 2020, ele se tornou digital. No 
entanto, a impressão em papel A4 (e não 
mais em papel moeda) fica disponível no 
site do Detran de cada estado.

Recall não atendido vai impossibilitar 
licenciamento

Atualmente, um veículo não pode 
ser licenciado caso tenha multas e IPVAs 
atrasados. A partir de abril de 2021, veículos 
também não poderão ser regularizados 
caso tenham um recall pendente com 
mais de 2 anos.

Livre conversão à direita
Com as novas regras que mudam o 

CTB em abril de 2021, passa a ser permi-
tido o movimento de conversão à direita 
diante de semáforo vermelho. No entanto, 
é preciso que exista uma sinalização no 
cruzamento que autorize essa conversão.

Criação do RNPC, o Registro Nacional 
Positivo de Condutores

As novas regras de trânsito também 
determinam a criação do Registro Nacional 
Positivo de Condutores, o RNPC. Ele será 
um serviço de cadastro de motoristas que 
não cometeram infração de trânsito nos 
últimos 12 meses. 

O RNPC poderá ser utilizado para 
conceder benefícios fiscais e descontos 
tarifários aos condutores cadastrados. Vale 
destacar que o cadastro só será realizado 
com a autorização e consentimento prévio 
do motorista. 
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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.

Foco nos assuntos de trabalho, ariano. 
São dias produtivos e que podem trazer 
resultados profissionais. Mas há o risco de 
dispersar energia e agir de forma equivocada 
ou imprudente. A comunicação fica mais 
intensa e consciente e é um bom momento 
para expor as suas ideias. São ótimos dias 
em termos de relacionamentos pessoais e 
parcerias de trabalho. Por isso, não hesite 
em pedir ajuda sempre que precisar.
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Mexa sem parar em fogo bran-
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Mexa até ficar um creme
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refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um ótimo momento para pensar no quanto 
você tem dedicado tempo para cuidar de 
si mesmo, virginiano. Os assuntos ligados 
aos relacionamentos afetivos e prazeres 
em geral estão em pauta e é fundamental 
se divertir, mesmo quando tem bastante 
trabalho para fazer. Você pode se sentir ainda 
mais agilizado e eficiente, especialmente 
nos assuntos que você gosta e nos quais 
está realmente envolvido. 
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Busque os grupos, pisciano. Conversar e 
compartilhar ideias e informações é a melhor 
forma de amadurecer suas ideias e planos 
e projetos. Um bom momento para pensar 
melhor em suas amizades e fortalecer os 
bons vínculos. Mas é preciso saber falar 
não, ainda que seja para seu melhor amigo, 
quando você não está mesmo a fim de fazer. 
Não abra mão dos seus valores. 

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

Variedades10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 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.

É hora de olhar para frente, taurino, e fazer 
planos. Coloque as ideias no papel e busque 
os melhores aliados para fazer acontecer. É 
um ótimo momento para cursos, estudos e 
atividades intelectuais ou culturais em geral. 
É importante manter o amor próprio e a auto 
estima em alta. Foco no que é bom para 
você e não tenha medo de se posicionar. 
O momento é excelente para fazer terapia 
e buscar autoconhecimento.
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Um momento super produtivo para você, 
geminiano. Fique de olho nas propostas que 
tendem a chegar. Atividades em grupo ou 
equipe tendem a trazer melhores resultados. 
As mudanças são bem vindas, nesses dias 
de desapego. Avalie o custo x benefício e 
escolha sempre o que é bom para você. O 
clima é de mais intensidade afetiva e sexual 
e as conversas tendem a fluir super bem. 
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É uma semana extremamente produtiva, 
leonino. Aproveite para colocar energia 
no que você considera mais importante e 
também para resolver pendencias, incluindo 
as burocracias e coisas ligadas a papeis e 
documentos. O céu da semana também 
pede que você saiba planejar de acordo 
com os seus objetivos maiores. Cursos e 
estudos ligados ao trabalho podem gerar 
mais oportunidades.
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aproximadamente 3 horas.

Um ótimo momento para os assuntos ligados 
aos relacionamentos, canceriano. Você pode 
contar com a presença de outras pessoas e 
a parceria dos seus queridos. No trabalho, 
as parcerias também são o caminho perfeito 
para que os resultados cheguem. Permita que 
sua intuição converse com você, apontando 
os melhores caminhos. Abra-se também para 
as novidades e os imprevistos. 
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coloque o leite condensado, o
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Mexa até ficar um creme
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Um momento de mais comunicação, libriano, 
especialmente nas relações - pessoais ou 
profissionais. Se você lida com público ou 
clientes, é um ótimo momento para ações 
nesse sentido. As DRs amorosas também estão 
valendo. O importante é conversar e resolver, 
nada de deixar passar coisas que possam piorar 
com o tempo. Os assuntos ligados a casa e 
família também estão em destaque.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

Variedades10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 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.

Comunicação é o grande foco da semana, 
escorpiano. Falar o que precisa ser dito, mas 
escolhendo muito bem as palavras. É um 
momento legal para negócios e maravilhoso 
para reuniões em geral. Muito bom para 
resolver questões burocráticas e assuntos 
que envolvem papeis e documentos. É um 
momento produtivo em termos de trabalho 
e rotina, com ótimas conversas e resultados.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

Variedades10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

 Dúvidas de Direito

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

É hora de avaliar os ganhos e resultados 
que você tem tido, sagitariano. Cuidados 
especiais com assuntos práticos são bem 
vindos. É hora de fazer planilha, avaliar ganhos 
e gastos e cuidar melhor do seu dinheiro. 
Os investimentos podem valer, desde que 
sejam planejados e seguros. Você pode ter 
momentos de extrema felicidade fazendo 
coisas que você gosta, especialmente mais 
para o fim da semana.
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sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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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.

Um ótimo momento para se posicionar, 
caprricorniano. Semana produtiva, do jeito 
que você gosta e ótima para se priorizar 
e organizar as coisas. Um bom momento 
para cuidar do corpo e saúde em geral e 
para pensar em como anda sua imagem 
e seu comportamento em termos de 
posicionamento. Um momento bacana 
para conversas decisivas, especialmente 
nos assuntos domésticos e pessoais.
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Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
 IN

GR
ED

IEN
TE

S:
Dissolva a gelatina conforme

as instruções da embalagem.
Reserve. Em uma panela

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

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

Um bom momento para olhar para dentro, 
aquariano. Cuide de suas emoções, busque 
autoconhecimento e tempo para ficar sozinho, 
refletir e buscar paz. As respostas estão ai 
dentro de você. Escute sua intuição e atenção 
extra aos sonhos e sinais. É um bom momento 
para ver filmes, ler livros ou ouvir podcasts 
que façam você refletir sobre as grandes 
questões da vida.
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Cachorro-Quente de forno 

No tribunal
Antes da audiência, o réu propõe:

– Se eu pegar cinco anos de cadeia, pago mil reais. Se pegar três, pago 2 
mil. Se pegar só um, 5 mil.

– Combinado – aceita o advogado.
No dia seguinte, ele dá o veredicto:

– Conseguimos um ano, então me deve 5 mil. E tivemos sorte, pois queriam 
inocentar você!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SENTINELAÕ
DATAD

OSE
REFLETORES

Funcioná-
rio do

Itamaraty
(BR)

Represen-
tação de 

quantidade
indefinida

Sigla em
inglês para

óvnis

Peixes de
corpo

achatado,
com ferrão

Letra do
conceito
de Exce-

lente

(?) do Li-
vro, evento

literário 
no Rio

Ronald
Reagan, 

presidente
dos EUA

Letra do
símbolo 

de marca
registrada

Vogal de
som mais

agudo

Período
histórico

das
Cruzadas

Grande ma-
mífero com
presas de
marfim

"(?) City",
HQ no

formato
film noir

Palavra na
entrada do
banheiro
feminino

"(?) à Vi-
da", novela
com Paolla

Oliveira
Termo que

designa
versão

reduzida
Aluno 

que dis-
cursa na
formatura

Prato que 
acompa-

nha a
feijoada

Resíduo 
acumula-
do sobre
objetos

Discar, 
em inglês

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Órgão de 
assistência
aos índios

(sigla)
"Aluga-(?)",

sucesso 
de Raul
Seixas

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

Quantidade
de bebida
alcoólica
servida

Augusto (?),
ditador
romano
(?) das
Agulhas
Negras:

ponto mais
alto do RJ

Óleo, em
inglês

(?) Drácu-
la, vampi-
ro (Lit.)

Bairro ha-
bitado por
minorias

(?) Jorge: santo ligado
à Lua, na Umbanda

Venda de produtos em
pequenas quantidades

Modelo
(pop.)

Escravo,
em inglês

Informação preventiva
na bula de remédios

Base do reboco 
para construção

Sal, em
inglês

Direção do
nascente

Complexo turístico na
Bahia, onde foi reali-

zado o sorteio da Copa
do Mundo de 2014

Artigo (?):
forma de
trabalho 

acadêmico

Estou
(red.)

A dívida
quitada
através 

de paga-
mentos

periódicos

Aparelhos
de ilumi-

nação 
que dire-
cionam 

a luz

Rua
(abrev.)

Primeira linha de
defesa do quartel

Prece;
oração

Comer, 
em inglês

3/eat — oil — sin. 4/dial — salt. 5/slave. 13/costa do sauípe.

MASSA:
l 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
l 2 xícaras (chá) de leite
l 2 ovos
l 1 e 1/2 colher (sopa) de fermento em pó
l 100 g de queijo parmesão ralado

RECHEIO:
l 8 salsichas cozidas e picadas
l 1 cebola picada
l 1 tomate picado sem sementes
l 1 pimentão picado
l 1 lata de milho
l 1 lata de ervilha
l azeitonas a gosto
l 1/2 lata de molho de tomate

MASSA:
Bata no liquidificador a farinha, os ovos, o leite e metade do queijo ralado.
Acrescente por último o fermento e misture delicadamente com uma colher.

RECHEIO:
Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo médio e deixe cozinhar 
por alguns minutos. Unte uma forma e polvilhe com farinha de trigo.
Despeje a metade da massa, o recheio e cubra com o restante da massa.
Polvilhe com o resto do queijo. Leve ao forno médio (180° C), preaquecido, 
por aproximadamente 30 minutos.

Estratégias
Uma esposa envia a seguinte mensagem para seu marido:

- Querido, por favor, não se esqueça de comprar pão na 
hora de voltar do trabalho e que eu não me esqueça, sua 
namorada Fatima também está aqui e diz olá para você.

- Quem é Fátima?, pergunta o Marido.
- Ninguém, só queria que você respondesse, para ter a 

confirmação de que viu minha mensagem.
- Mas estou com Fátima agora, achei que você tivesse me 

visto!
- O quê! Onde você está?

- Perto da padaria do bairro.
- Espere, estou indo agora mesmo!

Após 5 minutos, sua esposa envia uma mensagem:
- Estou na padaria, onde você esta?

- Estou no trabalho. Agora que você está na padaria, 
compre o pão e vá para casa!

No escritório de advocacia
Trabalhando em um escritório de advocacia, precisei ligar 
para um cliente e confirmar seus dados. Então perguntei:

– Qual o nome da sua mulher?
– Graziela.

– Mas, Graziela com “S” ou com “Z”?
– “Graziela” com “G”!

Cowboy valente
O cowboy deixa o saloon, depois de uns bons tragos, e na hora de montar

em seu cavalo descobre que o animal está com os testículos pintados de verde.
Furioso, faz meia volta sobre as botas de bico fino, invade o bar e desafia, aos gritos:

- Quem foi o imbecil que fez aquilo com meu cavalo?
 La no fundo levanta-se um homenzarrão com quase dois metros de altura, 
barba de uma semana por fazer, dois revólveres na cintura e berra a plenos 

pulmões:
- Fui eu! Por que, algum problema?

- Problema nenhum, moço. Eu só vim avisar que a primeira mão de tinta já secou. 
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Aniversariantes 
da Semana 

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

Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) Mal. Cândido Rondon - PR

QUINTA (08)
Ricardo Abilio Eich, Sonia Meller, 
João Maria Monteiro, Maria 
Guilhermina, Celia Madalena 
de Almeida, Yasmim Ledur, Alan 
Diego Berghofer, Jéssica Haas 
Miranda, Luíza Caroline, Marlina 
Kaulfuss, Giovane Stefan, 
Rudinei Fruhauf

SEXTA (09)
Cláudia Braga Silva, Marcos 
Werlang, Juliana Siebert Siebert, 
Fabí Schuster VieiraJanete Notter, 
Maiara Kuhn, Marcia Rossetto, 
Vandir Jonas Bresolin, Denise 
Baier, Silvio Alves, Layanna 
Fernanda, Leticia Back, Egomar 
Schmidt, Cleiton Mallmann, 
Maiqueli Johann Satz

SÁBADO (10) 
Rosane Zamboni, Noeli Manger, 
Cleide Heinz, Rosângela Alves, 
Marli Cechelero, Rosane Zamboni, 
Narelize Lizete Pothin, Caroline 
Martini, Gean Hofer, Marcos 
Wastowski, Valéria Weiler

DOMINGO (11) 
Luciane Bourscheid Dos Santos, 
Anelise Cardoso Ikert, Davi 
Ferreira, Fernando Kavier Jara, 
Ivete Malagutti, Schirley Schuck, 
Alice Regina Hass, Eulice Maffei, 
Silvia Bennemann, Vaniela Marcon 
da Silva, Ilse Vogt, Fernando 
Xavier, Marlene Moura, Laudinei 
Doerner, Rafael Graebin, Luzia 
Salete Lunkes, Cassia Decker, 
Vaniela Marcon da Silva, Vilmar 
Koenig, Douglas Steffler,
 Salete Spies

SEGUNDA (12)
Maria Angélica Botelho, Raffa 
Rodrigo, Alberto Hass, Marlene 
Eckstein, Ivete Kremer Oviedo, 
Carin Fernanda Emmel Schlosser, 
Ivone Machado, Lorita Von 
Mühlenm,  Scheila Daiane 
Dewes, Ubiratã Luiz Clasen, Joici 
Cristiane Weirich Caregnato, Sibeli 
Scheuermann, Aline Schneider

TERÇA (13)
Carla Panasowicz, Daiane Benitez, 
Vitor Limberger, Isabel Wolf, Clau 
Schoninger, Carolayn Pletsch, 
Raquel Adriane Uecker, Katherine 
Narahara, Laís Bartz 

QUARTA (14)
Alex Wutzke, Regina Uehlein 
Kaiser, Joseli Bard, Thais Rech, 
Lucia Berndt Sturm, Maristela 
Wundrak, Waleska Nayane Müller 
Barão de Mello, Rauana Rosário

O tim tim da semana vai para a bela 
Valéria Weiler que completa mais um 

ano de vida neste sábado (10)

Da sociedade de Mercedes, o vice-prefeito Alex Graunke e a esposa 
Carla. Ela aniversária amanhã, dia 09. Parabéns!

Ademar e Adriana Bayer proprietários da BZS Tecnologia. 
Empresa que completa hoje (08), 25 anos de atuação em Marechal 

Rondon e região

Momento em família de Egomar Schmidt que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira (09)

 
Belo momento em família de Anelise Cardoso Ikert que completa neste domingo (11) 

mais um ano de vida. Felicidades!
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Alunos do Colégio Rui Barbosa 
comemoram desempenho no ENEM

FORAM VÁRIAS NOTAS ACIMA DE 900 PONTOS, NA REDAÇÃO, EM UMA PROVA EM QUE A NOTA MÁXIMA É 1000Ü
Os alunos do “Terceirão” Turma 

de 2020 do Colégio Luterano Rui 
Barbosa, de Marechal Cândido 
Rondon estão comemorando as 
excelentes notas obtidas na redação 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). Foram várias notas acima de 
900 pontos em uma prova em que 
a nota máxima é 1000. Conforme 
dados divulgados pelo MEC, em 
todo o Brasil, apenas 28 partici-
pantes obtiveram a nota máxima.

No Rui Barbosa, os alunos do 
Ensino Médio, além das aulas tra-
dicionais como Língua Portuguesa, 
História, Geografia, Sociologia 
entre outras - que ajudam muito 
na visão de mundo e dão um bom 
suporte para a escrita, os estudantes 
participam de aulas de redação, 
semanalmente.

Conforme a coordenadora 
pedagógica do ensino médio, 
Patrícia Quinot Gundt, estas notas 
são resultado do trabalho de toda 
equipe escolar. “Nossos alunos e 
professores levam muito a sério os 
estudos, pois sabem da importância 

de cursar um bom ensino médio 
para ter uma boa preparação para 
a graduação. Também precisamos 
enaltecer a parceria com as famílias, 
que auxiliam muito no engajamento 
de cada aluno”, ressalta.

A estudante Vitória Barbosa 
relata que recebeu a notícia da 
nota com muita alegria. “Tirar 960 
na redação do Enem foi grati-
ficante, principalmente, porque 
estudar à distância exige muito 
mais disciplina e concentração 
do que no método tradicional. 
Hoje vejo que todo o esforço está 
valendo a pena e que de certa 
forma estou mais próxima dos 
meus objetivos, consequente-
mente, estou muito mais motivada 
a continuar estudando”, comenta.

A aluna Milena Fischer destaca 
o envolvimento de todos os pro-
fessores do Rui Barbosa. “Além 
do esforço e empenho que tive 
durante todo o ensino médio em 
relação a dissertação e produção 
de textos, tenho muito a agradecer 
aos nossos professores, em especial 

Vitória Barbosa, 960 na nota da redação Milena Fischer, também obteve nota 960ÜÜ

A administração municipal 
de Mercedes, por meio da 
Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente, 
está com inscrições abertas 

para interessados em adquirir 
sementes de aveia. Até o dia 
16, os agricultores podem 

apresentar sua manifestação 
de interesse por sementes.

O incentivo é oferecido 
a produtores que 

comercializam leite. Cada 
produtor inscrito tem direito 
a receber até duas sacas de 
aveia. No entanto, para ser 
beneficiado, é necessário 

ter em dia o bloco de 
produtor rural, vacinação 

dos animais, cadastro 
atualizado na Agência de 
Defesa Agropecuária do 
Paraná (ADAPAR) e não 
possuir débitos com a 

municipalidade.
Os produtores interessados 
devem comparecerem no 
paço municipal, das 8h às 

12h ou das 13h30 às 17h30, 
ou entrar em contato pelos 
telefones (45) 3256-8014

ou pelo WhatsApp 
(45) 9 9802-4648.

a professora Patricia Frai. Uma 
incrível e maravilhosa professora 
de língua portuguesa, que não só 
nos ajuda a escrever um simples 
texto, mas sim desenvolve nosso 

senso crítico acerca de diferentes 
temas na sociedade e nos ajuda 
a articular isso em palavras. É algo 
que simplesmente vou levar para 
a vida toda”, finaliza. 

Mercedes abre 
inscrições para 

interessados em 
semente de aveia

A Igreja Luterana Cristo é Vida, 
do bairro Vila Gaúcha em Marechal 
Cândido Rondon, celebra em 2021, 
30 anos de fundação, servindo ao 
Reino de Deus e à comunidade 
rondonense. Para comemorar, a 
Igreja promove neste domingo 
(11) almoço na modalidade dri-
ve-thru. Ou seja, os participantes 
podem adquirir antecipadamente a 
ficha para a retirada do kit-almoço. 
Segundo o presidente da Congre-
gação, Douglas Berwig, cada kit 
terá 500 gramas de carne bovina 
e suína, uma coxa e sobrecoxa de 
frango, além de salada, maionese e 

Igreja Luterana Cristo é Vida comemora 
30 anos com almoço drive-thru no domingo

Na tarde de terça-feira 
(6) o prefeito de Nova Santa 
Rosa, Norberto Pinz, recebeu 
a visita do Comandante da 2ª 
Companhia da Polícia Militar, 
Tenente Daniel Zambon e do 
Comandante do 19° Batalhão 
da Polícia Militar, Tenente 
Coronel José Osmar Novach. 
Os comandantes realizaram 
visitas de cortesia pelos muni-
cípios da região e Nova Santa 
Rosa foi incluída no roteiro.

arroz, servindo assim duas pessoas. 
As fichas estão sendo vendidas 

até sexta-feira (09) pelos membros 
da Congregação ao valor de R$ 60. 
A retirada dos kits será domingo, a 
partir das 11h, em frente é Igreja, 
localizada à Rua Américo Vespúcio, 
5724, no bairro Vila Gaúcha. Maiores 
informações podem ser obtidas 
pelos telefones (45) 9.9801-2081 
ou (45) 2031-4220. 

Douglas Berwig, presidente da 
Congregação; pastor Claudio 
Bündchen; e Jandrei Kriesel: 
fichas à venda até sexta-feira 

com membros da Igreja

Prefeito Norberto recebe a visita de comandantes
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Arrastão contra a dengue será realizado neste 
sábado na região do bairro São Lucas em Marechal 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Alex Renan de Souza Lorencatto torna público que irá requerer ao IAT, Licença Ambiental 
Simplificada para Suinocultura a ser implantada no Lote Rural nº 37-D, 42º Perímetro, 
Mercedes, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cesar Luis Scherer torna público que recebeu do IAT, Renovação de Licença de Opera-
ção para Suinocultura implantada nas Chácaras N°57 e 61, Zona Rural, Toledo, Paraná. 
Validade: 01/04/2026.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
JUCIANE BRUM torna público que recebeu do IAT, a Licença de Instalação para AMPLIAÇÃO 
DA ATIVIDADE DE SUINOCULTURA UPL a ser implantada NO LOTE RURAL N°13-B DO 
18° PERÍMETRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JUCIANE BRUM torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para AMPLIA-
ÇÃO DA ATIVIDADE DE SUINOCULTURA UPL instalada NO LOTE RURAL N°13-B DO 
18° PERÍMETRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Romario Ferraz Gomes,  Eloidi Freder Gomes e Luis Freder Gomes, tornam público que 
receberam do  IAP, Licença de Operação Instalação para a atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 2.600 animais,  implantada em Parte do Lote Rural 30 
da Gleba 11 - Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr, com validade até 07/04/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Romario Ferraz Gomes,  Eloidi Freder Gomes e Luis Freder Gomes, tornam público que 
irão requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Suinocultura 
no Sistema Terminação destinada a 2.600 animais,  implantada em Parte do Lote Rural 30 
da Gleba 11 - Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Elio Tozzin, Noemi Maraskin Tozzin e Kleber Alexandre Tozzin, tornam público que irão 
requerer ao IAT, a Licença Prévia para a ampliação da atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 3.000 animais (sendo 1.500 já licenciados), a ser implantada em 
Parte Dos Lotes Rurais 175 da gleba 109 - Distrito De Sub-Sede - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROLAND SCHUMACHER torna público que recebeu do IAP, a Renovação de Licença 
Operação para atividade de Suinocultura implantada no Lote Rural n° 68/C, do 38° Perí-
metro, Município de Mercedes/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROLAND SCHUMACHER torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação de Licença 
Operação para atividade de Suinocultura implantada no Lote Rural n° 68/C, do 38° Perí-
metro, Município de Mercedes/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA  - AMPLIAÇÃO
IVO ALVES VALENTE, DANIEL ALVES VALENTE e LUCIMARA MARQUES DA ROCHA 
tornam público que receberam do IAT a LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empre-
endimento de Suinocultura Terminação, localizado na Linha Volta Gaucha – Município de 
Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO  - AMPLIAÇÃO
IVO ALVES VALENTE, DANIEL ALVES VALENTE e LUCIMARA MARQUES DA ROCHA 
tornam público que irão requerer ao IAT a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - AMPLIAÇÃO 
para o empreendimento de Suinocultura Terminação, localizado na Linha Volta Gaúcha – 
Município de Entre Rios do Oeste – Pr

 A Secretaria da Saúde do Paraná 
participou na terça-feira (6) de reunião 
técnica virtual com o Ministério da Saúde 
para orientações sobre a 23ª Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Influenza, 
que terá início na semana que vem, dia 
12, e seguirá até 19 de julho.

A meta para todos os estados, 
segundo o governo federal, é imu-
nizar pelo menos 90% dos grupos 
prioritários. O Paraná deverá vacinar 
4,4 milhões de pessoas e, para iniciar 
a primeira fase, recebeu 372 mil doses 
do Ministério da Saúde.

“Vamos trabalhar com duas campanhas 
simultaneamente, contra a Covid-19, já em 
andamento, e a partir do dia 12 contra 
a Influenza. O Paraná tem expertise em 
vacinação, conta com uma rede com 1.850 
salas de vacina distribuídas por todos os 
municípios e equipes capacitadas e pre-
paradas”, disse o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

As orientações recebidas do Ministério 
serão repassadas nesta quarta (7) para 
as 22 Regionais de Saúde do Estado.

“Destacamos a importância da 
vacina da gripe. Além de prevenir o 
surgimento de complicações, interna-
ções e óbitos decorrentes da própria 
infecção, reduzirá os sintomas que 
podem ser confundidos com a Covid-19. 
Com mais pessoas vacinadas contra a 
gripe o diagnóstico médico para outras 
doenças respiratórias será facilitado”, 
explicou o secretário.

PÚBLICO
 A vacinação será feita de forma 

escalonada. Os grupos prioritários serão 
distribuídos em três etapas. Na primeira, 
de 12 de abril a 10 de maio, serão imu-
nizadas crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses 
e 29 dias), gestantes, puérperas, povos 
indígenas e trabalhadores da saúde.

Na segunda fase, de 11 de maio 
a 8 de junho, a vacinação abrangerá 
idosos com 60 anos e mais, professores 
das escolas públicas e privadas.

Na terceira etapa, de 9 de julho 
e 19 de julho, estão pessoas com 
comorbidades, pessoas com defici-
ência permanente, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros urbano e de 
longo curso, trabalhadores portuários, 
forças de segurança e salvamento, for-
ças armadas, funcionários do sistema 
de privação de liberdade, população 
privada de liberdade e adolescentes 
e jovens em medidas socioeducativas.

“Salientamos que pela primeira 
vez os idosos não estão na primeira 
etapa da vacinação da Influenza porque 
neste momento o grupo ainda está 
sendo atendido com a dose contra a 
Covid-19. Os idosos estão com suas 
doses garantidas na segunda etapa 
da campanha”, destacou a diretora 
e Atenção e Vigilância em Saúde da 
Sesa, Maria Goretti David Lopes.

A chefe da Divisão do Programa 
Estadual de Imunizações, Vera Rita da 
Maia, lembrou ainda a importância de 
que gestantes e crianças recebam a 
vacina contra a gripe logo no início da 

 Neste sábado, dia 10, a Secretaria 
de Saúde de Marechal Rondon, por 
meio do Setor de Endemias, promoverá 
mais um arrastão contra a dengue. 
Desta vez, as atenções estarão con-
centradas na região do bairro São 
Lucas, onde o Levantamento Rápido 

de Índices para o Aedes aegypti - 
LIRAa está em 4,8%. O índice geral 
do município está em 2,3%. 

A ação será realizada na extensão 
que compreende da Avenida Rio Grande 
do Sul, Avenida Irio Welp (até o Clube 
Roda D´Água), no bairro São Lucas, 

Loteamentos Gralha Azul, Bem-te-vi, 
Beija Flor, Jussara, Balko, Martins, Eli-
zabeth, entre outros (conforme mapa).

A ação mobilizará diversas equipes, 
compostas por servidores do Setor 
de Endemias, demais funcionários 
públicos, além de representantes de 

entidades de classe.
A secretária de Saúde, Marciane 

Specht, lembra que no decorrer desta 
semana, um carro de som passará 
pela localidade, alertando os mora-
dores para que separem os materiais 
inservíveis, que possam virar possí-
veis criadouros do mosquito, e colo-
quem nas calçadas em frente de suas 

residências. No sábado, equipes das 
secretarias de Agricultura e Política 
Ambiental e de Viação e Serviços 
Públicos passarão com os caminhões 
para fazer a recolha.

Para facilitar a separação dos mate-
riais inservíveis, agentes de endemias 
farão a entrega de sacos para que o 
lixo seja armazenado.Campanha de vacinação contra a gripe começa em 12 de abril

campanha porque estes grupos ainda 
não estão imunizados pela vacina con-
tra Covid-19 e precisam de proteção. 
“Mesmo que este público esteja em 
isolamento, como o recomendado, 
é necessária a imunização contra a 
gripe”, disse Vera Rita.

COVID-19
O Ministério da Saúde não reco-

menda a aplicação das vacinas contra a 

Covid-19 e contra a gripe simultanea-
mente. A orientação, neste momento, é 
priorizar a imunização contra a Covid-19 
e respeitar o intervalo de 14 dias entre 
uma e outra dose.

A estratégia de vacinação contra 
a influenza foi incorporada ao Pro-
grama Nacional de Imunizações (PNI) 
em 1999, com propósito de reduzir 
internações, complicações e óbitos 
na população-alvo.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

GILBERTO OLKOWSKI e NELCI MARIA OLKOWSKI tornam público que irão requerer ao 
IAT a RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA  para o empreendimento 
de Suinocultura Terminação 1300 animais, localizado na Linha Volta Gaúcha – Município 
de Entre Rios do Oeste – Pr 
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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.


