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Apesar que a colonização de Nova Santa Rosa ter iniciado em setembro de 1954, foi 
no dia 29 de abril de 1976, por autorização do presidente da República Ernesto Geisel, 
que a localidade foi elevada à categoria de município. Como a pandemia não permite 

a realização de festejos, uma programação cultural e religiosa vai celebrar a data. 
Confira depoimentos de lideranças do município, como o prefeito Norberto Pinz.
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Nova Santa Rosa celebra hoje 
45 anos de emancipação

Médico reforça 
necessidade da vacina 
contra covid para 
restabelecimento de 
vida normal PÁGINA 05

RAMBERT BESSA
Construção 

de mais uma 
unidade de 

saúde é iniciada 
em Marechal  

PÁGINA 10  

Sem Expo 
Rondon

Assim como aconteceu em 
2020, novamente esse ano não 
haverá Expo Rondon em função 

da pandemia. A decisão foi 
anunciada nesta quarta-feira (28) 
pelo prefeito Marcio Rauber. Em 

contrapartida, uma comissão 
estará trabalhando no sentido 
de montar uma programação 
alternativa, para não deixar a 

data do aniversário de 61 anos do 
município passar em branco.
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editorial IMAGEM da SEMANA

* Jorge Alexandre Moreira

(NÃO) ESCREVER EM TEMPOS DE COVID

Por pouco, não escrevo essas 
palavras. Não tenho tido vontade 
de escrever e tive menos vontade 
ainda de escrever sobre escrever; 
falar sobre o que você deveria estar 
fazendo, mas não faz.

Ainda assim, tentei. Digitei ideias, 
fragmentos de parágrafos. Tudo me 
pareceu tolo, prepotente ou hipócrita. 
Quem eu estava tentando enganar? 
Falando sobre escrever quando não 
estava escrevendo? Melhor esperar 
até que tivesse algo para mostrar.

Procurei outros temas, mas não 
fui longe. Dei-me conta de que estava 
fugindo exatamente daquilo que pre-
cisava falar. Do meu conto que anda 
menos de uma página por semana. Do 
meu romance que ainda é só uma ideia. 
Dos meus compromissos assumidos 
toda noite e quebrados toda manhã.

Crime capital, nesses tempos de 
retoques e filtros e corretores, colocar 
luz sobre a própria incompetência. 
Principalmente, uma incompetência 
relativa a algo que te define.

Escritores escrevem. Escritores só 
são escritores se escrevem. Essa é a 
questão que pesa como uma espada 
sobre nossas cabeças.

Então, vamos lá. Se você chegou 
até aqui, falemos sobre o que tem 
dado certo, o que tem dado errado e 
sobre o que dá certo, mas não tenho 

*Escritor e romancista. Jorge Alexandre Moreira 
lançou seu primeiro livro em 2003

l

conseguido fazer.
# Escreva o que puder, esse é o ponto 

mais importante. Meu conto está parado 
e meu romance ainda está no éter, mas 
textos como esse têm me mantido no 
jogo. Gostaria de estar mergulhado até 
o talo em meus ambiciosos projetos, 
mas não estou e é o que tem para hoje. 
Escrevo o que posso, com a condição 
de que seja verdade e que esteja quei-
mando em meu peito. Escrever é como 
um músculo que se treina. Expressar 
sua verdade, também. Faça o que possa 
e seja honesto.

# Se lhe vierem inspirações, frag-
mentos de histórias, diálogos, anote. 
Meu conto “Águas Mortas”, que minha 
editora Adriana Chaves disse que é uma 
das melhores coisas que já escrevi, ficou 
parado um ano e sobreviveu à base des-
ses registros esporádicos. Não confie na 
cabeça. Seus maravilhosos pensamentos 
desaparecerão como fumaça.

Quero concluir com algo que sei que 
dá certo, mas que não tenho tido força 
para implantar: só mergulhe nas notí-
cias e nas redes sociais depois de já ter 
escrito. Dá certo e sei disso não porque 
me disseram. Eu já apliquei e o resultado 
foi meu primeiro romance. “Escuridão” foi 
escrito em 2000, quando também peguei 
o hábito de ler jornais pela internet. Ao 
longo daquele ano, o livro avançava e eu 
gostava do resultado, mas o ritmo era de 

Dia do 
Trabalhador 
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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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tartaruga. Às vezes, passavam dias sem 
que eu produzisse uma linha.  

Certa manhã, identifiquei o problema. 
Sentei diante do computador motivado, 
mas, depois de meia hora das desgraças 
do dia, meu foco havia sumido. Minha 
história não parecia mais tão importante, 
diante daquele assassinato bárbaro, 
daquela questão no Oriente Médio ou da 
potencial aprovação daquela lei absurda. 
Passei a só ler as notícias depois de 
escrever minha cota do dia e “Escuri-
dão” ficou pronto naquele ano. Critique 
a disciplina o quanto quiser, mas na 
dose certa, ela faz milagres. 

Atualize-se menos e delimite horários. 
É difícil acreditar que seus personagens 
têm importância quando o mundo está 
desmoronando. E, cara, não sei há quanto 
tempo você está por aqui, mas acredite: 
o mundo está sempre desmoronando.

Por ora, é isso. Os personagens de 
meu conto continuam lá, congelados 
na última cena, mas, ainda assim, aqui 
estamos eu e você, trocando pensamen-
tos em forma de palavras. Escrita está 
sendo produzida, algo está acontecendo. 
Se eu conseguir fechar a porta para a 
pandemia, nosso mundo em chamas e 
nosso país em ruínas, meu conto e meu 
romance ficarão prontos. Você será o 
primeiro a saber. 

 O próximo sábado será feriado, 
o Dia do Trabalhador. Independente 
dos aspectos históricos que torna-
ram o 1º de maio um feriado para 
comemorar o dia do trabalhador, 
é importante observar que nunca 
como nos dias atuais, no Brasil e 
no mundo, tanta gente vive do seu 
trabalho, mas também nunca como 
atualmente, tanta gente trabalha sem 
direitos garantidos. 

Uma sociedade cuja riqueza é 
resultado do que fazem diariamente 
os trabalhadores, cada vez os reco-
nhece menos, cada vez garante menos 
seus empregos, seus direitos, seus 
salários minimamente dignos. 

É em torno das atividades de tra-
balho que a maioria esmagadora dos 
brasileiros e da população de todo 
o mundo vive, ou melhor, sobrevive. 

E no último ano, em particular, a 
vida do trabalhador vem sendo um 
tormento. Se tem emprego, não sabe 
por quanto tempo vai poder mantê-lo. 
2020 nos pegou de surpresa com 
uma pandemia que nos obrigou a 
repensar as próprias relações de tra-
balho. No início foi só evitar o abraço 
no amigo do escritório, mas logo muita 
gente foi pra sua casa, aprender a 
trabalhar de longe, junto e sozinho.

Ao mesmo tempo, trabalhadores 
dos setores essenciais continuaram 
suas atividades, entregando comida, 
salvando vidas nos hospitais, dirigindo 
caminhões, fazendo a coleta do lixo, 
mas a gente sabe que alguma coisa 
não é mais igual para eles também. 
Ainda é cedo para dizermos como 
esse momento vai impactar as nos-
sas relações de trabalho, mas já 
podemos dizer que continuamos. 
Juntos, mas separados. E amanhã 
vemos o que será.

Que este 1º de maio não seja 
apenas mais um feriado, mas um 
dia de reflexão de que o trabalhador 
realmente precisa é do emprego pleno 
e de salário digno para a segurança 
de sua família.

O Marechal Futsal estreou, na terça-feira (27), na Liga Nacional de Futsal. O jogo foi no  
Distrito Federal com vitória dos donos da casa. 
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NA SEMANA PASSADA ELE ACOMPANHOU A DEPUTADA FEDERAL LEANDRE DAL PONTE EM 
VÁRIOS COMPROMISSOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO

Ü

Arion Nasihgil reafirma 
pré-candidatura a deputado 
e realiza agenda na região

Ü

 

Carreata
Um grupo de pessoas está organizando uma carreata em apoio 
ao presidente Jair Bolsonaro, neste sábado, dia 1º de maio, em 
Marechal Cândido Rondon. Trata-se de um movimento nacional, 
denominado #EuAutorizoPresidente que terá repercussão 
também no município. A saída está prevista para acontecer 
às 9h, na Praça Willy Barth.

Mais mudanças
João Laufer e Tiago Hansel continuam promovendo mudanças 
no primeiro escalão da Prefeitura de Quatro Pontes. Na semana 
passada o ex-prefeito Paulo Brandt foi confirmado na Secretaria 
de Finanças e esta semana mais uma mudança vai acontecer. 
Nesta sexta-feira (30) o ex-prefeito Rudi Kuns deve deixar a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No seu lugar 
assumirá o vereador Davi Boufleur. Por conta disso, a suplente 
Professora Lurdes, do DEM, deve ser convocada para assumir 
cadeira na Câmara. 

Órfãos
Muitas lideranças em toda a região ainda lamentam a prematura 
morte do deputado federal José Carlos Schiavinato, vítima da 
covid-19. O seu desaparecimento deixou uma lacuna muito 
grande na representatividade política na região e muitos prefeitos 
se sentem órfãos de um porta-voz dos seus projetos em Brasília. 

Micheletto e Sperafico
Há uma expectativa muito grande sobre a possibilidade de 
retorno ao cenário político do ex-deputado Dilceu Sperafico. Ele 
contudo, ainda não se manifestou a respeito. Outra liderança que 
já pensava em alçar voos mais altos é o deputado estadual e atual 
Secretário de Administração do Paraná, Marcel Micheletto, de 
Assis Chateaubriand. Mas, assim como Sperafico, ele também 
se mantém em silêncio por enquanto.

Outros nomes
Além de Micheletto e Sperafico, outros deputados que já 
tinham uma atuação política, mesmo que modesta, nesta 
região de Marechal Cândido Rondon devem se apresentar 
como representantes. Entre eles é possível citar Leandre dal 
Ponte (PV), Evandro Roman (Patriotas), o Sérgio Souza (MDB), 
Fernando Giacobo (PL). 

Rossoni assumiu
Por outro lado, o deputado federal Valdir Rossoni assumiu, na 
terça-feira (27), seu segundo mandato como deputado federal, 
em Brasília, na vaga deixada por Schiavinato. Rossoni vai ter 16 
meses para solidificar o mandato, se deseja disputar a reeleição, 
mas existe a possibilidade dele tentar a vaga para deputado 
estadual. Em recente manifestação ele se colocou à disposição 
da região para representar os interesses que eram defendidos 
por Schiavinato em Brasília. 

Chamou a atenção na última 
semana a agenda intensa do verea-
dor rondonense Arion Nasihgil, que 
esteve acompanhando a deputada 
federal Leandre dal Ponte em com-
promissos agendados na região.

Arion, como já anunciado, é pré-
-candidato a deputado estadual pelo 
Progressistas, e sua rede de apoio 
parece estar cada vez mais consolidada.

No município rondonense, ele 
esteve reunido com lideranças e 
visitou entidades, inclusive acompa-
nhando a deputada em um encontro 
com o vice-prefeito Ilário Hofsta-
etter (Ila) e a secretária municipal 

de saúde Marciane Specht, onde 
Arion e Leandre firmaram o com-
promisso de trazer novos recursos 
em emendas parlamentares para a 
saúde pública rondonense, assim 
como já fazem desde o primeiro 
mandato do vereador.

Na região, Arion e Leandre 
se reuniram com vereadores de 
municípios vizinhos e também 
foram recebidos em Nova Santa 
Rosa pelo prefeito Norberto Pinz 
e pelo vice-prefeito Noedi Hardt, 
além de secretários e vereadores, 
bem como pelo prefeito Zado, o 
vice-prefeito Dinho e diversos 

servidores em Santa Helena.
Arion tem o apoio declarado de 

Leandre e também tinha o suporte 
necessário de Schiavinato. A perda 
deste foi irreparável para o oeste 
do Paraná e será sentida por muito 
tempo, como sempre lembra Arion, 
mas o vereador tem cumprido o 
dever de casa para garantir apoio 
ao pleito do próximo ano e, mais do 
que isso, tem conciliado muito bem 
o trabalho no Legislativo Municipal 
com sua busca para fortalecer o Pro-
gressistas local e manter Rondon e 
região amparados mesmo diante 
da ausência do deputado toledano.

 O Poder Judiciário de Marechal 
Cândido Rondon rejeitou e mandou 
arquivar uma Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público em 
janeiro de 2020 contra o ex-prefeito 
e atual vereador Moacir Froehlich 
e o ex-secretário de Administração, 
Altair “Maninho” Genz. A ação era 
por conta de suposta infração 
à lei de licitações e prática de 
improbidade administrativa na 
contratação de uma empresa de 
lavagem de veículos. 

A juíza Juliana Cunha de Oliveira 
Domingues, da Vara da Fazenda 

Pública de Marechal Cândido Ron-
don, entendeu que “os elementos 
dos autos não comprovam que os 
requeridos agiram com elemento 
subjetivo e com o intuito de se 
beneficiar de forma ilegal da con-
tratação realizada, o que afasta o 
ato de improbidade administra e 
impõe a rejeição da inicial”. Ou seja, 
o processo foi arquivado logo após 
a manifestação da defesa. 

Segundo os advogados João 
Gustavo Bersch e Christian Guenther, 
que representaram respectivamente 
Moacir Froehlich e Altair Genz, a 

sentença comprova que não houve 
qualquer ato de improbidade, “res-
tabelecendo-se a verdade, através 
da rejeição do processo por ausên-
cia de elementos mínimos de sua 
instauração”, disseram em nota.

Eles manifestaram que estão 
satisfeitos com a sentença, uma 
vez que “o Poder Judiciário acatou 
as teses defensivas apresenta-
das em sede de defesa prévia, 
que esclareceram fático e juri-
dicamente, que as condutas dos 
denunciados não infringiram a Lei 
de Improbidade Administrativa”.

Juíza rejeita e manda arquivar ação de 
improbidade contra ex-prefeito e ex-secretário

 DIVULGAÇÃO 

 Arion acompanhando a deputada federal Leandre em Nova Santa Rosa
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BAIXA PROCURA 
PELA DOSE DE 
REFORÇO TEM 
PREOCUPADO 
SETORES DA 
SAÚDE

problema não é local. Basta fazer uma varredura nos sites de busca, na internet, para constatar 
que a baixa procura pela segunda dose da vacina contra a Covid-19 em muitos municípios do 
Brasil é uma realidade preocupante.

Recentemente a Secretaria de Saúde rondonense realizou levantamento nos relatórios de 
vacinação que contataram que os números no município também são preocupantes, quando 
se trata da aplicação da dose de reforço da imunização. Da faixa etária de 80 a 89 anos 996 
pessoas haviam recebido a primeira dose e apenas 401 a segunda. Isso representa que 60% 
das pessoas não procurou para receber a segunda dose.

Em Marechal Rondon, até o momento, foram aplicadas duas marcas de vacina: Coronavac 
e a Astrazeneca. Para ambas, as pessoas devem tomar duas doses, conforme o médico e 
diretor-técnico da Atenção Primária à Saúde de Marechal Rondon, Rambert Bessa.  

“A vacinação é a nossa arma 
na busca do restabelecimento 

de uma vida normal”

Segunda dose da vacina contra a Covid-19 
deve ser tomada mesmo fora do prazo

Matéria divulgada no site do Ministério da Saúde, na terça-feira, dia 27, alerta 
que a população deve tomar a segunda dose da vacina Covid-19 mesmo 
que a aplicação ocorra fora do prazo. A notícia reforça a importância de se 
completar o esquema vacinal para assegurar a proteção adequada contra a 
doença. As recomendações estão em uma nova técnica, divulgada nesta 
segunda-feira (26/04) pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O ministério enfatiza que é «improvável que intervalos aumentados 
entre as doses das vacinas ocasionem a redução na eficácia do 

esquema vacinal”. No entanto, ressalta que os atrasos devem ser 
evitados “uma vez que não se pode assegurar a devida proteção 

do indivíduo até a administração da segunda dose”.

n TRIBUNA DO OESTE – A segunda dose é real-
mente importante?

RAMBERT BESSA - O reforço é fundamental. 
Cria-se uma falsa ilusão de que com uma dose 
já seria suficiente para estar imunizado. Isso não 
é verdade. Nenhum estudo avaliou a eficácia do 
soro-conversão com apenas uma dose. Não tem 
como afirmar que com apenas uma dose de uma 
das vacinas se tem qualquer imunidade ou prote-
ção contra o vírus. Só podemos afirmar isso com 
a aplicação das duas doses.

n Logo após a aplicação da vacina a pessoa já 
está imunizada?

Os estudos são feitos com base na capacidade 
do organismo em neutralizar o vírus. Por isso, após 
a aplicação da vacina é necessário um período 
entre 15 a 28 dias para que o organismo comece 
a produzir os anticorpos. 

n As vacinas que estão sendo aplicadas não 
garantem eficácia de 100% de imunização. 
Em decorrência disso, muitos se questionam 
se “vale a pena” receber as doses. Então, por 
que se vacinar?

Realmente, mesmo com as duas doses, ninguém 
está livre da doença. Mas ao estar imunizada com as 
duas doses, a pessoa terá uma significativa redução 
nas chances de ser acometida pela doença de forma 
grave. Os estudos observaram que a maioria das 
pessoas imunizadas não desenvolveu a doença. Um 
baixo número teve a doença de forma moderada 
e um número ainda mais baixo de forma grave. 
O que é muito satisfatório.

n A vacina possui efeitos colaterais?
Conforme estudos, apenas um em cada 

100 pacientes tem algum efeito colateral após 
a aplicação da dose. Isso geralmente acontece 

nos primeiros sete dias. As mais comuns são: 
dor no local de aplicação, vermelhidão, enjoo, 
diarreia, dores musculares e articulares, coriza, 
congestão nasal, entre outras. Nada grave. São 
reações que a população não deve temer, pois 
são comuns em qualquer tipo de vacina. Muito 
comum, inclusive, na vacina da gripe. Caso haja 
algum tipo de reação, deve-se procurar a unidade 
de saúde mais próxima para relatar e avaliar.

n Existe outra medida para acabar com a pandemia?
A vacina é a única medida comprovadamente 

eficaz, até o momento, para bus-
car controlar a pandemia do 

coronavírus. Ela é a nossa 
arma na busca do resta-

belecimento de uma vida 
normal.
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LIDERANÇAS PARTICIPARAM RECENTEMENTE DE EVENTO EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU Ü

Deputado Hussein Bakri 
reafirma compromissos 
com municípios da região

Parlamento
Vereadora de Quatro Pontes Solange Lurdes Ferreira sugeriu 
ao executivo o auxílio transporte aos alunos matriculados no 
ensino médio noturno e EJA.

Vereadores quatropontenses Cleunice Majolo, Davi José Nica-
retta Boufleuher e Gerson Luis Perius sugeriram a colocação 
de grama sintética e a instalação de iluminação na quadra 
esportiva do Bairro Itaiaia.

Vereadores Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei Joner e 
Jean Marcos Caramore Steltter sugere gestões do Executivo 
de quatro Pontes visando alongamento do canteiro central 
da Avenida Presidente Epitácio até o Portal de acesso, com a 

implantação de travessia elevada.

Vereadores Pedrinho Aloisio Tonelli, Silvestre Rohden e 
Solange Lurdes Ferreira, de Quatro Pontes, solicitaram infor-
mações sobre a atual situação das salas de aula interditadas 
pelo Ministério Público.

Vereadores Lisa Hanzen e Robson Lermen de Entre Rios do 
Oeste solicitaram melhorias no Bairro Social, como reforma do 
parque infantil, bancos de concreto, balanços para crianças 
com deficiência, instalação de alambrado na quadra, instalação 

de torneira, reforma de calçados, entre outros.

Vereadores de Entre Rios do Oeste Robson Lermen, Lisa 
Hanzen e Valdeir Sales solicitaram a instalação de uma casa do 
idoso no município, a fim de proporcionar um local agradável, 
de lazer, para valorização dos idosos e sua integração com os 
setores da sociedade, proporcionando-lhes uma vida digna e saudável, 
além de fortalecer os vínculos sociais e afetivos. 

Kelli Kolm, parlamentar mercedense, solicitou ao Executivo 
Municipal, estudos, visando a implantação de Ecopontos para 
descartes de lixo sólido em local estratégico no município.

Marli Hardt, vereadora de Nova Sant Rosa, solicitou obra de 
recuo da calçada para estacionamento vertical na Rua Maripá, 
na quadra do Pavilhão da Igreja São Mateus. Também solicitou 
asfalto na estrada divisor entre os distritos de Planalto d’Oeste 
com Santa Rita d’Oeste.

Os vereadores rondonenses Cristiano 
Metzner (Suko), Pedro Rauber e Val-
decir Schons (Paleta) estão empe-
nhados em garantir que os morado-

res do Bairro Primavera sejam contemplados com uma praça esportiva. 
Trata-se do programa “Meu Campinho”, desenvolvido pelo Governo do 
Estado, em parceria com os Municípios. A intenção é que o local conte com 
uma miniquadra sintética multiuso, uma quadra para basquete 3X3, além 
de um parque infantil e academia ao ar livre. Em requerimento aprovado 
na sessão do dia 26, os vereadores Suko, Pedro Rauber, além do vereador 
Paleta que no passado já havia apresentado uma indicação com o mesmo 
propósito, solicitam que a Prefeitura destine uma área de 2,9 mil m², no 
Lote 5 do Loteamento Ciprestes, para a implantação da estrutura completa.

Requerimento do vereador rondonense Cleiton Freitag (Gordinho 
do Suco), solicita ao Poder Executivo Municipal que anistie todas 
as multas aplicadas contra empresas locais, que descumpriram 
os decretos com determinações específicas para o combate à 
pandemia do novo Coronavírus. De acordo com ele, a esmagadora maioria 
das empresas rondonenses sofreu e ainda sofre os efeitos da pandemia, 
com vendas reduzidas a patamares muitas vezes inviáveis. Alguns estabe-
lecimentos comerciais, segundo Gordinho do Suco, persistem na atividade 
apenas devido ao comprometimento e dedicação de pequenos empresários. 
O vereador também enfatiza que as regras impostas desde que a pandemia 
surgiu foram alteradas inúmeras vezes, e em muitos casos não houve a devida 
divulgação das informações, impedindo o conhecimento das regras por todos.

Vanderlei Sauer, parlamentar rondonense, solicita ao Executivo Muni-
cipal que amplie o que preceitua o Decreto Municipal nº 40/2011, 
incluindo no mesmo a possibilidade de colocação de solo brita dentro 
das propriedades rurais, quando assim solicitarem os proprietários e 

com a contrapartida financeira destes, nos moldes do Decreto já existente.

Pato Bragado
O prefeito de Pato 

Bragado e presidente 
do Conselho dos Muni-
cípios Lindeiros ao Lago 
de Itaipu, Leomar Rohden, 
o Mano, também esteve 
no encontro. O manda-
tário municipal também 
reiterou que o deputado 
Bakri é o representante de 
Pato Bragado no governo 
do estado e dentre os 
recursos já viabilizados, está 
a verba para a piscina coberta 
e aquecida, no Centro Polies-
portivo Cristal, que deverá ser 
concluída em breve.

O mandatário bragadense des-
taca que novos pedidos foram feitos 

Encontro realizado recentemente em São 
Miguel do Iguaçu reuniu lideranças do Governo 
do Estado e da Assembleia Legislativa do 
Paraná, como o chefe da Casa Civil, Guto Silva 
e o deputado estadual e líder do governo na 

Assembleia, Hussein Bakri. Também estiveram 
presentes prefeitos dos municípios lindeiros e das 
cidades-sede do Parque Nacional do Iguaçu. Na 
oportunidade Bakri reafirmou seu compromisso 
com municípios da região.

Entre Rios do Oeste 
O prefeito de Entre Rios do Oeste 

Ari Aloisio Maldaner, juntamente com 
o secretário de administração, Erio Bas-
tian, participou do encontro. De acordo 
com o mandatário entrerriense, o depu-
tado Bakri é o representante de Entre 
Rios do Oeste no Governo do Estado, 
por meio da Assembleia Legislativa, e 
dentre os recursos já viabilizados para 
o município, está o trevo de acesso a 
fábrica de Rações da Lar.

“Muitos projetos já estão nas mãos do 
Estado e devem ser liberados em breve. 
Outros estão em fase de elaboração e 
serão contemplados nos próximos meses”, 
enfatizou Maldaner.

Mercedes  
O prefeito de Mercedes, Laerton Weber, 

e o vice-prefeito e secretário de Saúde, 
Alex Grauncke, também participaram do 
encontro. Para o município mercedense, 
Hussein Bakri confirmou a liberação de verba 
da ordem aproximada de R$ 3 milhões. 

Conforme o prefeito Laerton Weber, 
os recursos serão utilizados na pavimen-
tação de vários pontos do município, 
aquisição de uma van e na implantação 
de uma arena Society. “Reafirmamos a 
parceria com o parlamentar, que tem 
grande representatividade no governo 
estadual. Ele assumiu novos compromissos 
de buscar mais recursos para Mercedes, 
os quais deverão ser anunciados nos 
próximos dias”, mencionou Laerton.

ao Estado, via o parlamentar Hussein 
Bakri para obras estruturantes no 
município, como o alargamento da 
rua principal dos bairros Mutirão, 
Alvorada e Loteamento Social, e 
melhorias como recape asfáltico 
e ampliação do acostamento na 

rodovia, saída para o município de 
Entre Rios do Oeste.

Muitos projetos já estão nas 
mãos do Estado e devem ser libe-
rados em breve. Outros estão em 
fase de elaboração e serão con-
templados nos próximos meses.
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A AGÊNCIA PASSARÁ A CONTAR COM 1.747² E A SEDE REGIONAL TERÁ 4.119M²Ü

 Os estudantes do 4º Ano do Colégio Luterano Rui Barbosa, 
de Marechal Cândido Rondon, participaram de uma palestra 

com o nutricionista da instituição, Rafael Heinrich, sobre 
a pirâmide alimentar. A atividade foi coordenada pela 

professora de Língua Inglesa, Talita Ceruti.
O nutricionista Rafael explanou sobre o conceito da pirâmide 
alimentar, sua origem e utilização. “Na oportunidade também 

expliquei que existe uma nova classificação dos alimentos, 
mais fácil de entender e mais eficaz para cuidar da saúde. 
Nesta nova classificação, os alimentos são divididos nos 

seguintes grupos: alimentos in natura, alimentos processados e 
alimentos ultraprocessados”, explicou.

 O Sicredi, primeira instituição 
financeira colaborativa do Brasil, 
não para de crescer. Neste sentido, 
diante da representatividade que 
tem alcançado e do crescimento 
em números de associados, se faz 
preciso a atenção e novos investi-
mentos em ampliação das áreas 
de atendimento. A Sicredi Aliança 
PR/SP apresentou à imprensa ron-
donense nesta sexta-feira (23) o 
projeto de ampliação da agência 
Avenida Maripá em Marechal Cân-
dido Rondon.

Para o Diretor Executivo, Fer-
nando Barros Fenner, o espaço de 
atendimento da agência Avenida 
Maripá atualmente é dividido com a 
Sede Regional, estrutura responsável 
por todo o suporte administrativo, 

de acompanhamento dos negócios 
e operacional da Sicredi Aliança 
PR/SP. “Hoje somente a Avenida 
Maripá possui mais de 11 mil asso-
ciados. Olhando o parâmetro de 
crescimento e nossos direciona-
mentos estratégicos, em breve o 
espaço ficará pequeno, se fazendo 
necessária a ampliação para oferecer 
mais conforto para associados e 
colaboradores que utilizam o espaço 
tanto da agência como da Sede 
Regional. O atendimento é um 
dos nossos grandes diferenciais, 
somos referência nisso. Portanto, 
conforto e comodidade sempre 
são necessários”, considerou.

“A ampliação conta com novos 
espaços de atendimento para a 
agência, auditório para eventos 

e espaços que possam oferecer 
mais privacidade. Buscamos otimizar 
o prédio atual, transformando a 
maior parte dele em agência. Para 
a Sede Regional, construiremos um 
novo prédio, conectado à agência, 
também pensando na geração de 
mais oportunidades de emprego 
futuramente. Aproveitamos para 
reforçar que esse investimento só 
é possível diante do crescimento 
que estamos alcançando o que nos 
permite ampliar e também gerar 
mais vagas de trabalho, retornando 
essa confiança do quadro social 
quando nos escolhe como instituição 
financeira. Por fim, cumprindo o 
compromisso com as regiões onde 
estamos inseridos, destacou Fenner.

O Presidente do Conselho de 

Administração, Adolfo Rudolfo Frei-
tag, lembra que quando construído 
o prédio uma ampliação parecia 
muito distante. “Quando foi cons-
truído, há 14 anos, pensar numa 
ampliação era algo quase que ini-
maginável pois para a época já era 
uma construção grandiosa. Chegou 
a hora disso acontecer. Vemos esse 
momento com bastante orgulho. 

Entregaremos mais uma obra dentro 
do padrão que todos já conhecem. 
Volto a lembrar que o Sicredi será 
em Marechal Cândido Rondon do 
tamanho que preciso for, estaremos 
sempre prontos para atender as 
demandas dos associados”, disse.

A agência da Avenida Maripá 
passará a contar com 1.747² e a 
Sede Regional terá 4.119m². 

 A presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Mare-
chal Cândido Rondon (Acimacar) 
Carla Rieger Bregoli se reuniu 
recentemente com o Secretário 
de Indústria, Comércio e Turismo 
de Marechal Cândido Rondon, 
Valdir Port (Portinho).

O encontro teve como objetivo 
dar prosseguimento as ações de 
parceria entre o Poder Público e 
a Acimacar em prol do desenvol-
vimento econômico de Marechal 
Cândido Rondon, especialmente 
por meio do fortalecimento das 
empresas de todos os setores do 
município.

Assim como no encontro reali-
zado em fevereiro, em que Portinho 
reuniu-se ao ex-presidente da Aci-
macar, Ricardo Leites de Oliveira, 
foram apresentados a nova presi-
dente da entidade os projetos que 
já estão em andamento por parte 
da Secretaria de Indústria, Comércio 
e Turismo, além de outras ações 
esperadas para os próximos meses.

“Reiteramos o que já havíamos 
pontuado em fevereiro, do desejo 

Presidente da Acimacar se reúne com o 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo

que o Poder Público de Marechal 
Cândido Rondon tem em man-
ter uma parceria a Acimacar e a 
certeza que queremos trabalhar 
juntos, tendo em vista o potencial 
da entidade e a necessidade de um 
bom relacionamento entre ambas 
as partes”, menciona Portinho.

A presidente da Acimacar, Carla 
Rieger Bregoli, assinala que a pro-
ximidade entre o Poder Público e a 
Acimacar é de extrema importância, 
pois mesmo que a entidade trabalhe 
pelos interesses de seus associados, 
os benefícios chegam a todas as 

demais empresas e à comunidade 
de Marechal Cândido Rondon.

“Manter uma agenda próxima 
da pasta de Indústria, Comércio 
e Turismo é essencial para repas-
sarmos as necessidades que che-
gam até nós vinda do comércio, da 
indústria, da prestação de serviço e 
dos profissionais liberais, além de 
definirmos estratégias e firmarmos 
parcerias para o crescimento das 
empresas, capacitação de empresá-
rios e colaboradores e, consequen-
temente, para o desenvolvimento 
de nossa cidade”, apontou Carla.

Recentemente o gerente-execu-
tivo do Sesc de Marechal Rondon, 
Carlos Cremonini, esteve na prefeitura, 
acompanhado da colaboradora da 
unidade Ane Carine Grieleitow, da 
presidente da Câmara da Mulher 
Empreendedora e Gestora de Negó-
cios, Ivete Neumann, e do presidente 
do Sindicomar (Sindicato do Comércio 

Varejista), Ademar Bayer, quando 
realizou a entrega de itens arrecada-
dos na campanha Sesc de Material 
Escolar - Porque Estuda Importa.

Os materiais foram repassados 
para a Secretaria de Assistência 
Social. Conforme a chefe da pasta, 
Josiane Laborde Rauber, os mes-
mos serão distribuídos no próximo 

ano, para as famílias atendidas por 
programas assistenciais.

A colaboradora do Sesc, Ane 
Carine, explicou que foram arre-
cadados 1382 itens, entre novos e 
usados. A partir desta arrecadação, 
kits foram montados e repassa-
dos para a prefeitura. A iniciativa 
é desenvolvida todos os anos.

Sesc repassa material escolar para a Secretaria de Assistência Social

PALESTRA
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l Programação
Nesta quinta-feira (29 de abril) Nova Santa Rosa comemora 45 anos de 
emancipação político-administrativa. Em alusão a data o Departamento de 
Cultura fez a instalação de bandeiras do município na Avenida Horizontina, 
Avenida Santo Cristo, Praça do Colonizador, Biblioteca Pública, Museu Municipal 
Severino Kögl, Teatro Municipal Gustavo Fischer e Praça da Bíblia. Para celebrar 
ainda mais o aniversário do município será realizada uma programação festiva:
l 19h (28/04): Entrevista com o prefeito, Norberto Pinz e o vice-prefeito, Noedi 
Hardt – Transmissão Portal Nova Santa Rosa;
l 19h (29/04): Culto fraternal – Praça da Bíblia (levar cadeiras);
l 19h (29/04): Show de Rua Festivo 45 anos – Distritos;
l 19h (30/04): Show de Rua Festivo 45 anos – ruas da cidade.

A “Joia do Oeste” 
comemora Bodas de Rubi

A reportagem do jornal Tribuna do Oeste entrevistou algumas personalidades 
do município, que falaram um pouco dos 45 anos de Nova Santa Rosa. 

 O prefeito 
Norberto Pinz está 
em seu quarto 
mandato a frente do 
executivo de Nova 

Santa Rosa, ou seja, 
irá comandar o 

município por 16 anos. 
               “Me sinto honrado   
 de poder estar à frente da administração 
municipal pelo quarto mandato como prefeito, 
também foram duas gestões como vereador. 
É motivo de grande orgulho e satisfação poder 
contribuir com o nosso município e atender 
nossa população nestes 45 anos que Nova 
Santa Rosa completa. Queremos fazer deste, 
um município cada vez melhor para quem aqui 
vive, sempre buscado o progresso e desenvolvi-
mento”, afirma Noberto.
A história de Nova Santa Rosa se faz desde os 
colonizadores e desbravadores que iniciaram o 
município e segue hoje com seu povo ordeiro 
e trabalhador. “Sozinhos não fizemos nada. 
Temos que andar juntos: prefeito, vice-prefeito, 
secretários, Câmara dos Vereadores e popula-
ção, todos trabalhando em conjunto para um 
resultado final positivo. Todo trabalho é feito 
pensando no que é bom para Nova Santa Rosa e 
sua população”, finaliza o Noberto Pinz.

O presidente 
da Câmara
A Câmara dos 
Vereadores faz parte 
desta história de 

conquistas e vitórias, 
desempenhando 

   papel fundamental neste 
   crescimento e desenvolvi-
mento do município. O legislativo tem um papel 
primordial no desenvolvimento e na história de 
Nova Santa Rosa, visto que nela estão os vere-
adores eleitos pela população com a função de 
legislar, propor, requerer e fiscalizar, mas acima 
de tudo terem entre eles e a administração 
municipal muito diálogo para o desenvolvimento 
do município.  “Todos os vereadores que pas-
saram até hoje pela Câmara de Vereadores de 
Nova Santa Rosa deixaram sua marca, sempre 
pensando no bem de nosso município”, afirma o 
atual presidente e vereador de segundo mandato 
Chiquinho Schindler.
“Parabéns Nova Santa Rosa pelos 45 anos! É 
uma gratidão imensa em fazer parte da história 
deste município. Estamos de portas abertas para 
ouvir e atender nossa comunidade nova-santa-
-rosense”, finaliza o presidente do legislativo. 

O presidente 
da Acinsar 
Gilberto Klais – o Giba, é 
o presidente da Acinsar 
(Associação Comercial, 

Industrial e Agropecuária 
de Nova Santa 

    Rosa).  A entidade foi fundada 
 há 35 anos e desde lá sempre 
vem colaborando para o desenvolvimento do muni-
cípio e trazendo oportunidades e o apoio neces-
sários para empresas, indústrias e comércio em 
geral. “Estou no meu segundo mandato à frente da 
Acinsar e me sinto privilegiado em poder contribuir 
com este importante município e para toda a classe 
empresarial. Nossas ações são voltadas para os 
empresários, mas refletem para todos os munícipes, 
de alguma forma. A Acinsar é uma entidade forte 
e comprometida. Nova Santa Rosa é uma cidade 
organizada e bonita. Sempre realizamos campa-
nhas para fortalecer e valorizar o comércio local. 
As ações estão tendo resultados muito satisfatórios, 
já que os munícipes entenderam a importância de 
prestigiar o comércio local. Hoje o município conta 
com empresas de todos os segmentos, não sendo 
mais necessários que os munícipes se desloquem 
para outros centros. Temos um povo trabalhador e 
com muita força de vontade, que não se abala com 
qualquer coisa. Só temos a agradecer e parabenizar 
a todos. Nos colocamos a disposição, sempre, e 
parabenizamos Nova Santa Rosa pelos 45 anos”.

O médico da 
comunidade 
Para falar em 
nome da comu-
nidade, entre-

vistamos um dos 
profissionais mais 

conhecidos na cidade: 
         o médico Juarez 
  Sommer, que chegou a Nova Santa Rosa 
quando o município tinha apenas 10 anos. 
Querido por todos, ele se diz lisonjeado em 
pode morar no município. “Quero parabe-
nizar Nova Santa Rosa, essa cidade maravi-
lhosa que acolheu a mim e minha família 
quando cheguei há 35 anos. Uma cidade 
próspera, com pessoas empreendedoras, 
acolhedoras que contribuem trabalhando 
pelo crescimento e desenvolvimento deste 
município. Sou muito grato pelo meu 
trabalho e com as pessoas que comigo 
convivem nesta jornada. Lembro-me bem 
quando aqui pela primeira vez cheguei, 
com muita vontade de trabalhar, contribuir 
e ajudar na saúde das pessoas. Assim agra-
deço também às muitas amizades que fiz e 
tenho orgulho de ter escolhido Nova Santa 
Rosa para trabalhar. Parabéns ao município 
pelos 45 anos”.

EM 29 DE ABRIL 
DE 1976, POR MEIO 
DE AUTORIZAÇÃO 
DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA ERNESTO 
GEISEL, NOVA SANTA 
ROSA FOI ELEVADA 
À CATEGORIA DE 
MUNICÍPIO, O QUE FOI UM 
GRANDE PASSO PARA A 
LOCALIDADE

“Foi das mãos do indomável pioneiro; 
Que surgiste, querido torrão;

 Transformando em pujante celeiro; 
A dormência do velho sertão; 

Teu progresso, ante os olhos do mundo; 
Para sempre um exemplo será; 

Do poder, de um trabalho fecundo; 
Nestas glebas do meu Paraná”. 

l Emancipação
A colonização de Nova Santa Rosa iniciou em 19 
de setembro de 1954, quando os primeiros colo-
nos vieram do município de Santa Rosa, no Rio 
Grande do Sul. A maioria dos colonizadores era de 
origem germânica.
Em 29 de abril de 1976, por meio de autorização 
do presidente da República Ernesto Geisel, Nova 
Santa Rosa foi elevada a categoria de município, o 
que foi um grande passo para a localidade.

l Sem festa
Neste ano, mais uma 
vez, o município tem 
seu aniversário sem os 
tradicionais festejos, 
assim como foi em 
2020 por conta da 
pandemia da Covid-19. 

Estes são versos do hino de Nova Santa Rosa que traduzem fielmente a 
história do município. Pioneiros de mãos calejadas transformaram a região. 

Com muito trabalho ao longo dos anos, o município se tornou exemplo. Hoje, 
Nova Santa Rosa possui um comércio e indústria muito fortes, além de ser 
destaque no agronegócio. Cidade bonita e acolhedora do Oeste do Paraná. 
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l Programação
Nesta quinta-feira (29 de abril) Nova Santa Rosa comemora 45 anos de 
emancipação político-administrativa. Em alusão a data o Departamento de 
Cultura fez a instalação de bandeiras do município na Avenida Horizontina, 
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A “Joia do Oeste” 
comemora Bodas de Rubi
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do município, que falaram um pouco dos 45 anos de Nova Santa Rosa. 

 O prefeito 
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um município cada vez melhor para quem aqui 
vive, sempre buscado o progresso e desenvolvi-
mento”, afirma Noberto.
A história de Nova Santa Rosa se faz desde os 
colonizadores e desbravadores que iniciaram o 
município e segue hoje com seu povo ordeiro 
e trabalhador. “Sozinhos não fizemos nada. 
Temos que andar juntos: prefeito, vice-prefeito, 
secretários, Câmara dos Vereadores e popula-
ção, todos trabalhando em conjunto para um 
resultado final positivo. Todo trabalho é feito 
pensando no que é bom para Nova Santa Rosa e 
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Construção de mais uma unidade de 
saúde é iniciada em Marechal Rondon

QUANDO ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, O POSTO DE SAÚDE ATENDERÁ À REGIÃO DO BAIRRO BOA VISTA E ARREDORESÜ

Os entrerrienses podem desfru-
tar de várias opções em cursos, que 
são disponibilizados pelo município. 
As aulas serão realizadas no Centro 
Cultural Armindo Bach. As pessoas 
já podem realizar sua inscrição nos 
seguintes cursos (oficinas): Ballet 
Clássico ,de segunda a quinta-
-feira com as professoras Ivete e 
Ana; Bateria, todas as segundas 
e quintas-feiras, ministradas pelo 
professor Anderson; Fanfarra, nas 
quintas-feiras com a professora 
Dauandra; Coral Infanto Juvenil 
nas segundas e quintas-feiras 
com o professor Anderson; Coro 
Juvenil “Villa-Lobos” nas segundas 
e quintas-feiras com o professor 
Gerson; Dança e Coral para idosos 
nas segundas e terças-feiras com a 
professora Alessanda; Dança Gaúcha 
infantil e juvenil, nas terças, quar-
tas e sextas-feiras, com a professora 
Giovana; Acordeom e violino com 
o professor Germano, nas terças e 
quartas-feiras; Piano e teclado nas 
terças-feiras com o professor Gerson.

Técnica vocal mensal nas quin-
tas-feiras com a professora Michele; 
Violão com o professor Maico, nas 
quintas ou sextas-feiras; E violão 
noturno nas terças, quartas ou quin-
tas-feiras com o professor Maico.

MATRÍCULAS
As matrículas iniciaram na quin-

ta-feira dia 22 de abril e seguem até 
a esta sexta-feira, (30), em horário 

comercial nas dependências do 
Centro Cultural. 

A assessora pedagógica de Edu-
cação e Cultura Carmem Cleveston 
Schaefer, lembra que as atividades 
culturais de modo geral, agregam 
a população conhecimento, lazer e 
identificação pessoal, contribuindo 
para a formação intelectual e humana.

Portanto, participar de oficinas 
culturais; são de grande importância 
para a sociedade, principalmente no 
momento em que estamos vivendo.

“Precisamos voltar a sorrir. Por 
esse motivo as atividades cultu-
rais estão sendo retomadas com 
todo cuidado necessário. Passo a 
convidar a toda sociedade entrer-
riense para participar das oficinas 
oferecidas no Centro Cultural; lem-
brando que serão desenvolvidas 
atividades para todos os gostos”, 
acrescentou Carmem.

Após a efetivação das matrícu-
las, os professores de cada oficina 
entrarão em contato via watts app, 
com os pais, para a realização de 
uma reunião onde serão definidos 
os horários e datas de início de 
cada curso; bem como todas as 
demais informações necessárias 
para o desenvolvimento das ati-
vidades. Serão adotadas todas as 
medidas de prevenção a Covid-19, 
proporcionando aos entrerrienses 
a oportunidade de aprendizado e 
desenvolvimento intelectual, com 
toda a segurança necessária.  

 Mais uma importante obra 
é iniciada em Marechal Rondon. 
Trata-se da

construção de uma Unidade 
Básica de Saúde, tipo 2, no Bairro Boa 
Vista, que terá 378,66 m². O inves-
timento será de R$ 1.148.970,61, 
através do governo do estado 
e contrapartida do município. A 
empresa vencedora do processo 
licitatório e que está executando a 
obra é a Serrano, Paglia & Cia Ltda. 

Com a construção da unidade, 
que acontece na rua Amélia Saueres-
sig Wasem, o objetivo é desafogar 
o atendimento em outras unidades 

de saúde, já que a região cresceu 
bastante.

UNIDADE NO LÍDER
Outra obra iniciada há algum 

tempo é a Unidade Básica de Saúde, 
tipo 1, na rua Afonso Diesel, Lote-
amento Avenidas, no Jardim Líder. 
A empresa Rovani Machado Cons-
trutora Ltda é a responsável pela 
obra. A unidade terá 311,05m² e 
o valor do investimento será de 
R$ 1.091.138,16, com recursos do 
governo do estado, através da SESA 
(Secretaria de Estado da Saúde), e 
contrapartida do município.

 Uma reunião de alinhamento 
do Programa “A União Faz a Vida” 
foi realizada nesta semana, na 
sala de reuniões da Prefeitura 
de Quatro Pontes. A pauta foi 
discutida entre representantes 
do Poder Público e da Sicredi 
Aliança PR/SP, contando com a 
presença do prefeito João Laufer, 
do secretário de Administração 
e vice-prefeito Tiago Hansel, da 
secretária de Educação, Cultura e 
Esportes, Araceli Basso Tauchert, 
da coordenadora pedagógica do 
Centro Municipal de Educação 
Infantil (Cmei) Cantinho Feliz e 
coordenadora do programa no 
município, Angélica Borelli Fridrich, 
além da gerente da agência local 
da Sicredi, Elaine Sanders, assessora 
de Desenvolvimento do Coopera-
tivismo, Francielle Carla Trento, e 
da analista de Desenvolvimento do 
Cooperativismo, Carolina Lamb. 

Entre Rios do Oeste oferta várias 
oficinas culturais para a população

 Abril é o mês de aniversário de 
Nova Santa Rosa e a Associação 
Comercial, Industrial e Empresarial 
de Nova Santa Rosa (Acinsar) realiza 
promoções e eventos em comemo-
ração aos 45 anos do município.

Em parceria com o Núcleo da 
Gastronomia, a entidade promove 
é o 1º Festival da Gastronomia 

de Nova Santa Rosa. São nove 
empresas participantes que estão 
oferecendo diversos pratos e pro-
moções para comemorar esta data 
tão importante. A programação 
iniciou na segunda-feira, dia 26 
e segue até domingo, dia 02 de 
maio. As empresas participantes 
estão identificadas com balões nas 

cores do município e bandeiras de 
Nova Santa Rosa.

A segunda promoção é em 
parceria com o Núcleo do Varejo, 
denominada de “Eu amo Nova Santa 
Rosa”. São 26 empresas partici-
pantes que estão oferecendo aos 
munícipes várias promoções até 
esta quinta-feira, dia 29.

Acinsar realiza promoções e eventos em 
comemoração aos 45 anos de Nova Santa Rosa

Programa A União Faz a Vida é pauta de reunião 
entre Prefeitura de Quatro Pontes e Sicredi

Quatro Pontes e a Sicredi Aliança 
PR/SP tem um acordo de coope-
ração do Programa “A União Faz 
a Vida”, que visa colaborar para 
a educação integral de crianças, 
por meio de educação coopera-
tiva, baseado em projetos, para o 
desenvolvimento de princípios de 
cooperação e cidadania. O programa 
atende professores e alunos da rede 
municipal de ensino vinculados ao 
CMEI Cantinho Feliz. 

A coordenadora pedagógica do 

CMEI Cantinho Feliz e coordena-
dora do programa no município, 
Angélica Borelli Fridrich, conta que 
o programa já tem uma história no 
município. “Ele começou a fazer 
parte dos projetos pedagógicos 
no ano de 2017, com a primeira 
formação de educadores em mea-
dos de outubro do referido ano. O 
programa atendeu, então, cente-
nas de crianças quatropontenses, 
sendo 90 em 2018, 132 em 2019 
e 164 em 2020”, destacou. 

VANDERLEIA KOCHEPKA
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1º de outubro de 2020

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

O momento pede mais sensibilidade e 
intuição, ariano. É melhor seguir um ritmo 
mais suave, porém mais certo. Acontecimentos 
intensos podem despertar emoções profundas 
e é preciso pensar antes de agir para se 
manter equilibrado. É fundamental saber se 
valorizar e valorizar também as conquistas 
que já fez nos últimos tempos. Caminhar 
mais lentamente e com mais cuidado às 
emoções e pessoas próximas.
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
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Pode ser uma semana intensa em termos de 
conversas e comunicação em geral, virginiano. 
Por um lado, pode ser o momento para falar 
coisas guardadas e divulgar assuntos de 
trabalho. Por outro, é preciso cuidado para 
não falar de forma intensa ou agressiva ou 
provocar mal entendidos. Ao ouvir qualquer 
coisa, respire e tenha certeza de ter entendido 
corretamente antes de responder. Assuntos 
ligados aos estudos estão em destaque. Fazer 
contatos também pode ser favorável.
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Um bom momento para investir em mudanças 
que quer fazer, pisciano. São bons dias para 
fazer contatos, especialmente que envolvam 
seus projetos de trabalho ou assuntos pessoais 
mais importantes. Vale a pena ter cuidado com 
a comunicação mais carregada de emoções. 
O céu da semana favorece cursos e estudos. 
E aumenta muito a sua intuição, a inspiração 
e também a criatividade. Podem ser dias 
mais movimentados e com muitas coisas 
para fazer ao mesmo tempo.
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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
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 um período bastante importante em 
sua vida, taurino. Um novo ciclo está 
começando e as emoções estão super 
à flor da pele. Vale a pena cuidar mais 
de perto das relações e assuntos mais 
pessoais. Algumas mudanças serão mesmo 
inevitáveis e é importante que você saiba 
ser flexível e deixar acontecer. Encontre 
tempo também para descansar e cuidar 
de si mesmo. Isso inclui cuidar do corpo, 
da saúde e das emoções.
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Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?
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Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
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O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
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O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
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Gelatina ao creme
com morangos
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 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

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

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

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

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)
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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 os assuntos de 
trabalho, leonino, mas com mudanças à vista. 
O céu da semana pede atenção também com 
as coisas da casa e da família e tudo que é 
mais pessoal e emocional. Tudo mais intenso 
e acontecimentos que podem realmente tirar 
da zona de conforto. O ideal é ser flexível, usar 
a intuição e agir com o coração sempre que 
possível. Tendem a ser dias mais produtivos, 
desde que você esteja mais organizado.
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com morangos
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    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
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as instruções da embalagem.

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

Se toda Lua Cheia mexe com você, esta 
será extremamente potente, canceriano. 
Prepare-se para viver fortes emoções. O céu 
do momento pede mais atenção ao que é 
mais importante e a proximidade daqueles 
que você mais ama. Em condições normais, 
seria uma ótima semana para vida social. 
Assuntos afetivos e amizades estão em 
pauta. O momento pede um pouco mais 
de egoísmo na hora de decidir as coisas. 
Pense em você em primeiro lugar.
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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.
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cenarias?
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Gelatina ao creme
com morangos

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

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

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

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

Tudo muito intenso pra você, escorpiano, 
já que a Lua Cheia acontece no seu signo 
e cheia de aspectos relevantes que ativam 
muitas coisas que você já está vivendo de 
um tempo pra cá. É hora de olhar para o que 
está sentindo, para o que deseja e precisa 
e fazer acontecer. Nos relacionamentos, 
surpresas e novidades podem mudar o rumo 
das coisas. Vale a pena estar aberto ao novo 
e não ter medo de se deixar surpreender. Se 
quer mudanças em sua vida, a hora é essa.
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com morangos
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    condensado)
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as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
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.
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 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
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MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

É hora de intensificar as atividades de prazer, 
capricorniano, e curtir mais a vida. Seja leve, 
aproveite cada momento. Mas os assuntos 
que envolvem responsabilidade também 
estão em destaque em uma semana que 
promete ser produtiva e cheia de resultados. 
Estar envolvido em projetos e assuntos que 
envolvem outras pessoas pode ser bastante 
positivo para fazer com que as coisas fluam 
. Conversar com seus amigos ou amor da 
sua vida pode ser algo bastante inspirador.
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Gelatina ao creme
com morangos

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

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

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

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

Um ótimo momento para focar nos assuntos 
de trabalho, aquariano, que prometem 
destaque, apesar de também poder ter 
alguma reviravolta ou contratempo. Como 
os assuntos de família também podem se 
movimentar, e muito, talvez seja preciso 
flexibilidade e uma boa organização de rotina 
para que você dê conta de tudo que precisa 
resolver e fazer. Os assuntos pessoais podem 
trazer emoções à tona, que precisam ser 
observadas e resolvidas.
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Humor

Um momento de mudanças, libriano. É 
importante ter flexibilidade e capacidade 
de mudar quando a vida vem com esse 
pedido. É um bom momento para se 
organizar melhor financeiramente, mas 
com a necessidade de tomar cuidado para 
evitar gastos impulsivos e desnecessários. 
Assuntos de trabalho podem ganhar 
velocidade e intensidade e pode ser sua 
chance de colocar novos assuntos e projetos 
em prática.

A semana pode ser mais turbulenta e instável, 
geminiano, e nem adianta querer correr 
contra o tempo ou acreditar que você vai 
dar conta das mil coisas ao mesmo tempo. É 
importante priorizar e ter alguns momentos 
de introspecção e ritmo reduzido. Evite falar 
mais do que deve. A semana pede um pouco 
mais de silêncio e cautela para não falar 
alguma coisa para a pessoa errada. Por outro 
lado, se tem assuntos pessoais pendentes, 
pode ser hora de ter a conversa e resolver.

Rosquinha 
de leite 
condensado 

l 4 ovos
l 1 lata de leite condensado
l 1 colher (sopa) de margarina
l 1 colher (sopa) de fermento
l 2 xícaras de farinha de trigo

Misture todos os ingredientes, sove bem a 
massa, molde em formato de rosquinhas e frite 
em óleo quente até que fiquem douradinhas. 
Polvilhe açúcar com canela em pó.
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ECC
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TERRAONE

RODOVIASR
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EN

DRURAIS
SOLVEEA
AERAS

AN
A

RMAQUIMICA
AMUAOIS
DOERR

ICAS
OLBEBAO
RASTUPP

SEDIMENTAR
SACERD

OCIO

Origem do
remorso
moral na
pessoa

A membra-
na úmida,
como o

pericárdio

Air Force
(?): o

avião de
Obama

É abanado
pela dan-
çarina de
flamenco

Movimentos
(?): MST e
Ligas Cam-
ponesas

"Filho de
avarento
(?) pródi-
go" (dito)

Fonte de 
tempesta-
des mag-
néticas

Apago 
(as velas
do bolo)

Foi usada
na guerra
civil da
Síria

Número de
cordas do
berimbau

"Se for
dirigir,

não (?)",
campanha

(?) de santo,
chefe do 

terreiro de
candomblé

Rocha (?):
mineral
como o
calcário

Palavra
usada em
citações
(latim)

Ofício
exercido
pela pito-
nisa (Ant.)

Época
histórica
Afiada 

(a faca)

(?) federal:
Régis Bit-
tencourt,
Dutra ou
Fernão
Dias

Fim, em
inglês

Cor das
penas do
flamingo
(Zool.)

Estado que
pertenceu
à Bolívia

(BR)

Endinhei-
radas

Composto
volátil

(?) Diego,
cidade
No leito

de morte

(?)-se: submeter-se
a uma situação 

Nunca, em italiano

Fragmento
Fruto

amarelo-
dourado

Pianíssi-
mo (Mús.)
"Teclar",
na web

Compõem a maior
parte do elenco de

figurantes
Da forma
da bola

(?) de português: empobrecem
a redação

Sigla ofici-
al da Áfri-
ca do Sul

Burro de
(?): diz-se
do indiví-
duo muito
estúpido

Abreviatura
do Livro
de Isaías
(Bíblia)

Vestidos 
adequa-
damente

Ana (?), 
persona-

gem de "O
Tempo e o

Vento"
(Lit.)

3/end — mai — one — san — sic. 5/uvaia. 6/serosa. 10/sedimentar.

Um ótimo momento para organizar a 
rotina, sagitariano. Ainda que algumas 
coisas saiam do lugar neste momento. Isso 
porque imprevistos e contratempos podem 
pegar em cheio sua rotina e os assuntos 
de trabalho. Mas isso pode mostrar o que 
é prioridade e como conduzir as coisas de 
forma a dar conta do que de fato interessa. É 
hora de repensar também hábitos e questões 
de saúde, um dos assuntos em destaque.  

 Tomada
Um caipira entra na loja de ferragens e pede uma tomada.

– Você quer uma tomada macho ou fêmea? – pergunta o balconista.
– Sei não, seu moço! Eu queria uma tomada pra acendê a luz e não pra fazê criação!

Atrasado I
– Por que você chega atrasado todos os dias? – 

pergunta a professora ao aluno.
– Porque toda vez que me aproximo da escola, 

vejo uma placa dizendo: “Devagar. Escola.”

Atrasado II
No escritório, o chefe repreende o funcionário:

– Este é o quinto dia consecutivo que você chega 
atrasado! O que devo pensar?

– Que hoje é sexta-feira!



Social
cristinekempp@gmail.com

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

Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) Mal. Cândido Rondon - PR

Aniversariantes da Semana 
l QUINTA (29)

Beatriz Bachmann Guchert, Danielle 
Pereira, Rosane Moraes Zimmer, Mayra 
Bianchessi, Francieli Cristina Gerhardt 
Hermes, Victor Lemes, Sandro Luiz 
Zastrow

l SEXTA (30)
Elisangela De Souza, Maicon Vinicius, 
Sirlei Scherer, Sergio Gossenheimer, 
Aline Neumann, Diego Rodolfo Conte, 
Marcia Uhry, Edson Silva, Fernando 
Fenner, Nelsi Maltauro, Luciane Rossetto 
da Silva, Leandro Luis Oppermann, 
Andressa Caroline Dos Santos Meurer, 
Lucas Tidre Ferreira

l SÁBADO (01) 
Marilene Dos Reis Dalpizzo, Vania 
Storch, Rachel Martins, Lourdes Ana 
Guchert, Hellen Carolyne, Roseli 
Hammerschmitt, Marcelo Thomaz, 
Jefferson Oliveira, Thaís Adams Decker, 
Leandro Brites Vilela, Ines Hansel, 
Juliano Silva, Laís Kleemann
 
l DOMINGO (02)

Bruna Fernanda Kroth, Tatiane Schmidt, 

Gerda Gerke, Juci Otto, Velci Brizola, 
Simone Carine Gerke Raimundo

l SEGUNDA (03)
Adriane Furukawa Scopel, Luciana 
Tencaten, Mirela Lopes, Camila Back, 
Ivete Lucia Boito, Marilde Wagner 
Lassen, Rozani Kensy Bokorni, Rosane 
Maria de Lima, Catia Winter, Marlene 
Adams, Emerson Oditer Zielke, Sandra 
Wagner Serra, Giovane Ferreira, 
Marlene Adams

l TERÇA (04)
Lucia Camyli, Mônica Karine Vivian, 
Adriana Alvim, Claudinei Sauter, 
Rodrigo Nobre, Judite Silva, Rosane 
Schroeder

l QUARTA (05)
Roseli Lampert de Mello, Thais Campos 
Lambert, Edmeia Coutinho, Cheila 
Borchert, Dirce Mazzuco, Vanda Schneider, 
Simoni Fagundes, Ingrid Hatleben, Suely 
Rossy, Maria Kunzler, Cleide Storch, Valdecir 
Rigolin, Niumar Pinheiro, Loreni Radtke, Sirlei 
Schaffer, Jessica Poersch, Rosides Dinha, 
Cristiano Arquilar

Leandro Cornachione e Fabrine Wendling de Mercedes comemoram o 
aniversário dela neste sábado (01). Parabéns!

O tim tim da semana vai para o Fernando Fenner que completa 
mais um ano de vida amanhã (30). Na foto ele está acompanhado 

da esposa Flávia e dos filhos do casal. Felicidades!

Clarice Rodrigues em um belo
 registro da competente fotógrafa Leila

A empresária de Entre Rios do Oeste, Rozani Bokorni, aniversaria no próximo dia 03. 
Na foto ela está acompanhada do marido Romário.
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Dois leilões estão 
confirmados em 
Pato Bragado

O PRIMEIRO ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA (30) E O PRÓXIMO NO DIA 07 DE MAIO. 
ENTRE OS BENS INSERVÍVEIS ESTÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS DIVERSAS E SUCATAS DE MOBILIÁ-
RIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS

Ü

 Dois leilões de bens inservíveis 
estão agendados pela administra-
ção de Pato Bragado, no fim desse 
mês e início de maio. 

O primeiro irá ocorrer nesta 
sexta-feira (30), às 8h10, nas depen-
dências do barracão no lote rural, 
nº 64/B – perímetro K-10, antiga 
fecularia, na Linha Bariguí. Serão 
leiloadas sucatas de mobiliários, 
eletrodomésticos, eletrônicos, ferro 
e materiais diversos, na forma de 

melhor oferta por lote.
O segundo leilão será realizado 

no dia 07 de maio, às 8h10, nas 
dependências da Secretaria Munici-
pal de Obras, Viação e Urbanismo, 
na Rua Florianópolis, nº 1249. É 
destinado à alienação de veículos 
e máquinas diversas, separados 
em itens específicos.

Os itens estão expostos para 
visitação nos locais em que ocor-
rerão os leilões, sendo que os 

preços foram estabelecidos pre-
viamente por uma comissão de 
avaliação, designada pelo exe-
cutivo municipal. 

No site oficial de Pato Bra-
gado - www.patobragado.pr.gov.
br, na aba Licitações – Licita-
ções abertas - é possível fazer 
o download dos editais.

Outras informações no setor de 
licitações da Secretaria de Admi-
nistração, fone (45) 3282-1355.

 O Prefeito Ari Aloísio Mal-
daner, juntamente com o Secre-
tário de Indústria Comércio e 
Desenvolvimento Econômico 
Mayson Eberhart, a agente de 
desenvolvimento Danielli Mick e 
a gestora de cursos e treinamen-
tos Márcia Poersch, participaram 
recentemente de uma impor-
tante reunião que contou com 
a participação das Gestoras de 
projetos do Sebrae PR - Regional 
Oeste, Angélica Weirich e Amanda 
Fagundes.

Na ocasião, as gestoras 
explanaram sobre a renovação 
do contrato do programa Cidade 
Empreendedora, projeto este, que 

a partir de agora será custeado 
integralmente pelo Sebrae PR. 
Sendo assim o Sebrae – PR con-
tinua parceiro do Município de 
Entre Rios do Oeste, atendendo 
as mais diversas demandas do 
setor empresarial, no que tange 
as áreas de gestão.

O Prefeito Ari, enaltece a 
parceria entre o Município de 
Entre Rios do oeste e o Sebrae PR, 
promovendo o fortalecimento das 
empresas, auxiliando na geração 
de emprego e renda à população 
e fomentando a economia do 
município. O poder público se 
coloca à disposição para contribuir 
com os empresários entrerrienses.

 O município de Mercedes, por 
meio da Secretaria de Educação e 
Cultura, firmou um acordo de coo-
peração com programa A União faz 
a Vida - um projeto da Cooperativa 
de crédito Sicredi. O programa pos-
suí como princípios a cooperação 
e a cidadania, contribuindo com a 
educação e formação de crianças 
e adolescentes.

A parceria foi renovada em reu-
nião realizada recentemente entre 
a Secretária de Educação e Cultura 
Juciane Brum, a assessora de desen-
volvimento do cooperativismo do 
Sicredi Francielle Trento e a analista 
de desenvolvimento do cooperati-
vismo Carolina Lamb. A coordenação 
do Programa em Mercedes ficou a 
cargo da Coordenadora Pedagógica 

da pasta Gracieli Eger.
Na última semana o Sicredi já 

repassou, através do programa A 
União faz a Vida, cinco totens para 
álcool em gel que serão utilizados 
pelas escolas do Município de 
Mercedes. Na oportunidade os 
professores (as) que realizaram 
projetos no ano de 2020 foram 
presentados com uma mochila. 

 Com o tema “Roupa boa a gente 
doa: sua boa ação esquenta o corpo e 
o coração”, a Campanha do Agasalho 
2021 foi lançada na segunda-feira 
(26) em Quatro Pontes, sendo de 
iniciativa do Provopar, Secretaria 
de Desenvolvimento Social e do 

Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras). Até o dia 07 de maio, 
interessados podem doar roupas, 
calçados, colchões e cobertores. A 
Escola Municipal Dona Leopoldina, 
UBS, Centro de Saúde, supermer-
cados, Cras e a prefeitura são os 

pontos de arrecadação.  A distri-
buição das doações está marcada 
para os dias 12 e 13 de maio, 
no pavilhão da igreja católica, 
com atendimento das 08h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17 horas. 
É indispensável o uso de máscara.

Prefeito de Entre Rios
 do Oeste se reúne com 

gestoras do Sebrae

Quatro Pontes lança Campanha do Agasalho 
2021 com arrecadação até dia 07 de maio

Secretaria de Educação e Cultura de Mercedes firma parceria com programa “A União Faz a Vida”



CANCELAMENTO DA EXPO RONDON FOI ANUNCIADA PELO PREFEITO MARCIO RAUBER NA MANHÃ DESTA QUARTA-FEIRA (28)Ü

Última Hora 15Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

29 de abril de 2021

Marechal Rondon terá, novamente, 
programação alternativa no aniversário 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Divanir Matias Lemke, torna público que 
irá requerer ao IAT-PR, a licença ambiental 
simplificada para a atividade de Piscicultura, 
instalado no Distrito de Iguiporã, s/n,  Marechal 
Cândido Rondon-PR.

REQUER LICENÇA OPERAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

WESLEI ANDRE HIPPLER E OUTROS, tornam 
público que irão requerer ao IAT a Licença 
Operação (Ampliação) para a atividade de 
avicultura de corte, localizado no Lote Rural 
nº 71, Linha Navegantes, Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA INSTALAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

WESLEI ANDRE HIPPLER E OUTROS, tor-
nam público que receberam do IAT a Licença 
Instalação (Ampliação), com validade até dia 
01/06/2021, para a atividade de avicultura de 
corte, localizado no Lote Rural nº 71, Linha 
Navegantes, Santa Helena/PR.

REQUER LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

LICEU INÁCIO VOGEL, torna publico que 
irá requerer ao IAT a Licença Operação 
(Ampliação) da atividade de suinocultura 
sistema terminação, instalada no imóvel 
rural denominado como Parte do lote Rural 
nº 88 Gleba nº 10, Linha navegantes, Santa 
Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA INSTALAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

LICEU INÁCIO VOGEL, torna publico que 
recebeu do IAT a Licença Instalação (Amplia-
ção), com validade até dia 09/10/2023,  da 
atividade de suinocultura sistema terminação,  
instalada no imóvel rural denominado como 
Parte do lote Rural nº 88 Gleba nº 10, Linha 
navegantes, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE PEDIDO LICENÇA 
PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO 

Gilmar Paslauski, torna publico, que irá requerer 
ao IAT, Licença Prévia de ampliação, para 
empreendimento de Suinocultura, modalidade 
terminação, porte médio, a ser instalado no 
distrito de Santa Rita do Oeste, município 
Terra Roxa,  estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVA-
ÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Rudi Kuns torna a público que irá requerer 
do IAT Renovação de Licença Simplificada 
de Suinocultura, implantado na Chac. 142-
143, perímetro Suburbano, no Município de 
Quatro Pontes, PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Rudimar Antonio Blatt torna público que 
irá requerer ao IAT, Licença de Operação 
para Suinocultura a ser implantada no Lote 
Rural nº 108/C, Iguiporã, Marechal Cândido 
Rondon, Paraná.

 SÚMULA DE EMISSÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Francisco José Guilherme Foellmer torna 
público que recebeu do IAT, Licença de 
Operação para Avicultura implantada no 
Lote Rural nº 08/09/B, 50º Perímetro, Boa 
Esperança, Entre Rios do Oeste, Paraná. 
Validade: 18/11/2026.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA 
LICENÇA PRÉVIA

Arcenio Reinoldo Gebert, Teresinha Gebert e 
Lourdes Maria Gebert Wagner, tornam público 
que receberão do IAT, a Licença Prévia de 
Ampliação para a atividade de Suinocultura 
no Sistema de Terminação destinada a 2.200 
animais a ser ampliada no Lote Rural 09 da 
Gleba 14, Linha São Braz - Distrito De São 
Roque - Santa Helena – Pr, com validade 
até 15/10/2022.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA 
LICENÇA PRÉVIA 

Vanderlei de Brito e Doralice Gomes De 
Brito, tornam público que receberão do IAT, 
a Licença Prévia para a Ampliação da atividade 
de Suinocultura no Sistema de UPL – Unidade 
Produtora de Leitões destinada 550 matri-
zes (390 já licenciadas), a ser implantada no 
Lote Rural 62 da Gleba 25 – Distrito De Vila 
Celeste - Santa Helena – Pr, com validade 
até 15/12/2022.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA PRÉVIA

MOASIR LOTHAMMER E ANA MENDES DA 
SILVA, tornan publico que receberam do  IAT, a 
Licença Prévia para a ampliação da atividade 
de Suinocultura no Sistema de Terminação 
para 3.000 animais (2.000 já licenciados), a 
ser implantada nos Lotes Rurais Nº 05, 06 e 
Parte Do Lote Rural Nº 07, parte “B” -  Distrito 
De Esquina Céu Azul   - Santa Helena – PR, 
com validade até  15/04/2022.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Arcenio R. Gebert, Teresinha Gebert e Lourdes 
M. G. Wagner, tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Licença de Instalação para a amplia-
ção da atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 2.200 animais (desses, 
1.000 já licenciados) a ser implantada no Lote 
Rural Número 09 da Gleba 14, Linha São Braz 
- Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Vanderlei de Brito e Doralice Gomes De Brito, 
tornam público que irão requerer ao IAT, a 
Licença de Instalação de Ampliação para a 
atividade de Suinocultura no Sistema de UPL 
– Unidade Produtora de Leitões destinada 550 
matrizes (390 já licenciadas), a ser implantada 
no Lote Rural 62 da Gleba 25 – Distrito De 
Vila Celeste - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Maria I. Wollmann, Gilberto Wollmann, Evandro 
Wollmann e Gian M. Wollmann, tornam público 
que irão requerer ao IAT, a Licença Ambiental 
Simplificada para a atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 1.600 animais, 
a ser implantada em Parte do Lote Rural 49 da 
gleba 03 – Linha Aparecida - distrito de São 
Clemente - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MOASIR LOTHAMMER E ANA MENDES DA 
SILVA, tornan publico que irão requerer ao IAT, 
a Licença de Instalação para a ampliação da 
atividade de Suinocultura  no Sistema Termina-
ção para 3.000 animais (2.000 já licenciados), 
a ser implantada nos Lotes Rurais Nº 05, 06 e 
Parte Do Lote Rural Nº 07, parte “B” -  Distrito 
De Esquina Céu Azul   - Santa Helena – PR

A Expo Rondon, evento que 
marca o aniversário do município 
de Marechal Cândido Rondon no 
mês de julho, não será realizada em 
2021, a exemplo do ano passado, 
em razão da pandemia da COVID-
19. A decisão foi anunciada pelo 
prefeito Marcio Rauber na manhã 
desta quarta-feira (28), após reunião 
com o diretor-presidente da Funda-
ção Promotora de Eventos-PROEM, 
Anderson Loffi Schmoeller, que é 

também secretário municipal de 
Administração.

O prefeito nomeou uma comis-
são, através de portaria, que a 
partir de agora está encarregada 
de elaborar a programação de 
eventos para a comemoração 
dos 61 anos de emancipação do 
município. Até meados de junho, 
segundo ele, esse calendário com 
a programação deverá ser anun-
ciado e apresentado à imprensa 

e à comunidade em geral.
De acordo com Anderson 

Loffi, a comissão irá ouvir repre-
sentantes da sociedade organi-
zada, clubes de serviço, igrejas, 
Acimacar e outros segmentos, 
reunindo sugestões. “Ao mesmo 
tempo em que continuamos com 
os protocolos de prevenção à 
COVID-19, estamos empenhados 
em não deixar passar em branco 
o aniversário do município. Sem 

aglomerações e com muito cui-
dado, vamos ter novamente uma 
programação alternativa, com 

atrações artístico-culturais e 
outras atividades”, garantiu o 
presidente da PROEM.

 O prefeito de Nova Santa Rosa, 
Norberto Pinz, assinou o Decreto 
4.708/2021, que altera a data do 
feriado comemorativo ao aniversário 
do município de Nova Santa Rosa, 
de quinta-feira (29), para sexta-feira 
(30). Sendo assim, os prédios públi-
cos terão atendimento normal no 
dia 29 e estarão fechados no dia 
30, voltando as atividades normais 
na segunda-feira, dia 03 de maio.

PLANTÃO
A Secretaria de Saúde, o Centro de 

Saúde Lídia Boll e a Clínica de Saúde 
da Família, bem como os postos de 
saúde dos distritos de Alto Santa 
Fé, Planalto do Oeste e Vila Cristal, 
retornarão o atendimento também 
na segunda-feira (03). O atendimento 
emergencial será realizado no Hos-
pital e Maternidade Beneficente Lar 

Belém, telefone (45) 3253-2260. 
A Secretaria de Agricultura, Meio 

Ambiente e Infraestrutura no período 
manterá plantão para atendimentos 
emergenciais por meio do telefone 
(45) 3253-1144. Todos os demais 
setores da administração municipal 
voltarão às atividades normais na 
segunda-feira (03) a partir das 8h.

COMÉRCIO
De acordo com a Associação 

Comercial, Industrial e Agropecu-
ária de Nova Santa Rosa – Acin-
sar, o comércio também seguirá o 
mesmo cronograma, trabalhando 
normalmente até quinta-feira (29) 
e fechando na sexta-feira dia 30 
– Aniversário de Nova Santa Rosa 
e sábado dia 01 – Dia do Traba-
lhador, voltando a normalidade 
na segunda-feira (03).

Nova Santa Rosa terá feriado 
comemorativo ao aniversário 

do município nesta sexta-feira

Mais um grande evento está 
sendo preparado para esta quin-
ta-feira, dia 29 de abril, às 19h, inte-
grando o projeto Marechal Multi-
cultural Online. A programação será 
transmitida pela página da prefeitura 
de Marechal Rondon no Facebook. 

O evento desta quinta-feira está 
sendo organizado pela Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turismo e será 

apresentado por Maiko Bucker. As 
atrações musicais serão na categoria 
sertanejo, com Diogo Henrique, 
Dalton e Lucas, Valdick Mesquita, 
Kassy Jackelyne, Waleska Nayane 
e Ita Bade e Vanderlei Faustinelli.

O evento já teve uma noite de 
apresentações, com a participação de 
artistas na categoria rock. Excelente 
público prestigiou a programação.

Marechal Multicultural Online terá 
“sertanejão” nesta quinta-feira

Quatro Pontes ganha reforço 
policial diário com apoio 24 horas

Quatro Pontes ampliou sua 
segurança pública. Desde terça-
-feira (27), o município tem dois 
policiais militares para atuação diária, 
garantindo, ainda, apoio 24 horas 
à população. O reforço no efetivo 
se soma ao empenho do prefeito 
João Laufer junto aos órgãos de 
competência em segurança pública. 
Recentemente, inclusive, o man-
datário esteve na Secretaria da 
Segurança Pública do Paraná, onde 
reivindicou o aumento do efetivo da 
Polícia Militar e Civil. Laufer também 
manteve constante contato com 
o comando de Marechal Cândido 
Rondon e Toledo, reforçando a 

necessidade da comunidade.
O comandante do Destacamento 

de Quatro Pontes, Dos Santos, 
explica que até então não havia 
efetivo diário, apenas por escala de 
trabalho e Marechal Cândido Ron-
don prestava apoio ao município. 
“O comandante da Companhia de 
Marechal Cândido Rondon, tenente 
Daniel Zambon, disponibilizou, então, 
mais dois policiais. Atuávamos em 
quatro policiais e agora somos em 
seis. Esse reforço trará, sem dúvida, 
maior e melhor segurança aos qua-
tropontenses. Nós temos um telefone 
de emergência, que também sempre 
está de plantão. É o 98842-5941”, diz.
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