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Solução para o antigo Fórum
Vazio há cerca de cinco anos, o Fórum antigo de Marechal Cândido Rondon poderá ter uma destinação em breve. O prefeito 

Marcio Rauber esteve em Curitiba tratando do assunto e o prédio poderá ser repassado pelo Estado ao Município. Se isso 
acontecer, ele poderá virar a nova sede da Câmara de vereadores. Outro prédio em situação de abandono que poderá ter 
uma destinação em breve é a Prefeitura velha. Foi aprovado em primeira votação o destombamento histórico da constru-

ção. Se isso acontecer em definitivo, uma destinação mais adequada poderá ser dada ao local. PÁGINA 03

Cercar fatura 
mais de 

R$ 79 milhões 
em 2020
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Começa a construção 
do Centro de 
Convivência 
do Idoso em 

Quatro Pontes
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*Guto Silva

VACINA, SAÚDE E EMPREGO

O Paraná já passou de 1,5 milhão de vaci-
nados. Existe um caminho ainda a percorrer, 
mas esse número é um alento. Dependemos 
de fornecimento de vacinas do Ministério da 
Saúde, mas temos confiança que o ritmo de 
vacinação vai aumentar. Tanto que abrimos os 
postos de imunização para atender os parana-
enses de domingo a domingo e até meia-noite, 
o Corujão da Vacinação. É com alívio, orgulho e 
esperança que relato isso, afinal, desde o início 
do ano passado, o mundo vive um período de 
incertezas, preocupações e tristezas. 

São mais de 20 mil mortes por Covid no 
Paraná. São 20 mil pessoas, vinte mil famí-
lias que passaram pela maior dificuldade que 
a pandemia trouxe. A perda de alguém que-
rido. Lamento profundamente e manifesto meu 
sentimento de solidariedade a essas famílias. 
Temos um compromisso com elas. De trabalhar 
de forma incansável para evitar mais vítimas 
e continuar oferecendo um tratamento com 
qualidade, rapidez e eficácia para quem ainda 
contrai a doença.

Mas tenho confiança e esperança de que 
esse cenário mais sombrio ficou para trás. Tenho 
também certeza de que fizemos o melhor com o 
que tínhamos à mão em meio a uma pandemia 
que surpreendeu o mundo pelo desconheci-
mento inicial do novo coronavírus. Na área de 
Saúde, tivemos que nos adaptar à medida que 
a doença ia avançando e os cientistas conse-
guiam oferecer subsídios para o combate a 
ela. Meu sincero reconhecimento e orgulho de 
cada um dos profissionais de Saúde nos 399 
municípios do Paraná, que foram para essa 
verdadeira guerra com coragem, solidariedade 
e competência. Passamos de 900 mil casos de 
Covid no Paraná, o que significa que tivemos 
mais de 880 mil recuperados da doença. Esse 
número positivo deve ser sempre lembrado e 
creditado em grande parte às ações do nosso 
pessoal da Saúde. 

A pandemia ainda não acabou, mas enquanto 
a luta continua temos que retomar a normalidade 
aos poucos, recuperar a economia, superar 
as dificuldades e fazer o Paraná crescer, gerar 
empregos e promover o desenvolvimento social.  

A prejuízo da pandemia à economia mundial 
era inevitável, pois a única forma de prevenção 

*Guto Silva é chefe da Casa Civil do Governo do 
Paraná.

l

realmente concreta que a ciência indicava era o 
isolamento social, com a interrupção de diversas 
atividades e negócios. Por isso o governador Car-
los Massa Ratinho Jr. determinou prioridade no 
combate à pandemia, mas também no apoio às 
milhares de pessoas que sofreriam com o reflexo 
econômico dela. Assim, o Paraná focou esforços 
e recursos na saúde, na área social e em ações e 
projetos que permitissem ao Estado se recuperar 
mais rapidamente da crise sanitária e econômica.

Esta semana mesmo o governador lançou um 
novo pacote social de auxílio a população mais 
vulnerável. São R$ 109 milhões divididos em 
seis ações como forma de amenizar o impacto 
da pandemia no dia a dia dos cidadãos. A maior 
parte dos recursos, no valor de R$ 62 milhões, 
será destinada para a proteção de crianças e 
adolescentes em situação de risco. O montante 
é oriundo de um edital do Fundo para Infância e 
Adolescência (FIA) e vai contemplar programas e 
projetos para o contraturno escolar desenvolvidos 
pela sociedade civil organizada. É o maior aporte 
do FIA em três décadas. 

O atendimento aos mais vulneráveis começou, 
porém, já no ano passado com a distribuição dos 
alimentos da merenda escolar. Isso porque já os 
alunos não consumiriam na unidade de ensino. 
São beneficiadas 220 mil famílias de estudantes, 
que podem ir às escolas buscar frutas, legumes e 
hortaliças frescas da agricultura familiar, junto com 
os itens não perecíveis dos estoques das escolas, 
como arroz, feijão, farinha, açúcar, macarrão, óleo de 
soja, entre outros. Em 2020, o Governo do Estado 
distribuiu quase 40 mil toneladas de alimentos, um 
investimento de R$ 188 milhões, bem acima de 
2019, quando foram servidas 23 mil toneladas em 
merendas nas escolas. Já o Comida Boa aportou 
R$ 113 milhões diretamente na economia das 
cidades. Um auxílio direto para 800 mil pessoas. 

Recentemente lançamos ações pontuais para 
auxiliar diretamente setores mais afetados pela 
pandemia, como eventos, turismo, restaurantes, 
transporte escolar entre outros. As microempresas 
e os microempreendedores individuais (MEIs) de 
oito segmentos receberão auxílio financeiro emer-
gencial do Governo do Estado, que está fazendo um 
investimento de R$ 60 milhões nesse programa. O 
Governo também prorrogou validade de certidões, 
congelou parcelas de financiamento da Fomento 

Quando 
vamos nos 
descobrir?
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

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

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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Paraná e prorrogou o prazo de pagamento da parcela 
estadual do ICMS devido por estabelecimentos 
optantes do Simples Nacional. Assim os pequenos 
empresários ganham folga nas contas.

Outra medida foi um novo edital de R$ 31,5 
milhões para o Coopera Paraná. O Programa de 
Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar 
do Paraná (Coopera Paraná) é uma ação governa-
mental com o objetivo de fortalecer as organizações 
cooperativas como instrumentos para melhorar a 
competitividade e a renda dos agricultores familiares. 

Neste mês de abril, o governador Ratinho Jr 
lançou a segunda edição do programa Paraná Mais 
Cidades, que disponibilizará R$ 500 milhões para 
investimentos nos 399 municípios, com recursos 
do Tesouro Estadual e da Assembleia Legislativa. 
O aporte é 42% maior do que o ano passado (R$ 
351 milhões). O foco é fomentar o desenvolvimento 
sustentável, o crescimento econômico e a gera-
ção de empregos e oferecer assistência direta aos 
municípios. O programa deve gerar pelo menos 10 
mil empregos diretos, fora os indiretos na cadeia 
de construção civil e do comércio.

Dados de desempenho econômico positivo 
mostram o acerto do Governo do Estado ao trabalhar 
de forma planejada a retomada do crescimento. 
Somente o Governo investiu em 2020 mais de 
R$ 3 bilhões em obras estruturantes. Já a produ-
ção industrial do Paraná, apesar de um pequeno 
recuo em fevereiro, teve crescimento de maio do 
ano passado até janeiro último, mostrando sinais 
sólidos de recuperação, mesmo com a pandemia.

Para finalizar, temos que destacar o otimismo 
e a competência do empreendedor paranaense, 
que proporcionou mais um recorde na geração de 
empregos formais em 2021. A abertura de 41.616 
postos de trabalho em fevereiro significou o melhor 
desempenho para este mês durante a série histó-
rica do Estado, que começou a ser calculada em 
1996. Com esse resultado, mais os 24.342 novos 
postos de trabalho de janeiro, o Paraná é o terceiro 
Estado que mais gerou empregos em 2021, atrás 
somente de São Paulo e Minas Gerais.

Vacina, saúde, emprego e esperança. Com 
planejamento, união e trabalho tudo isso é possível. 
Estamos juntos, construindo a retomada do Paraná. 

 O dia 22 de abril é marcado em nosso 
país como o “dia do descobrimento do Brasil”, 
ou seja, o dia que os portugueses chegaram 
aqui, no ano de 1500, pela expedição de 
Pedro Álvares Cabral. Ele encontrou aqui 
uma terra vasta, rica pela sua natureza e 
com muita coisa para se explorar. 

E como este país vem sendo explorado 
ao longo destes 521 anos. Pouca coisa 
aqui funciona corretamente e tudo parece 
ter algum problema, numa escassez de 
civilidade como nos tempos do descobri-
mento. Aliás, quando será que o Brasil 
realmente vai se descobrir?

Apesar de colonizado, o Brasil continua 
com falcatruas para todos os lados. E o 
pior é que muitos brasileiros sequer acham 
estranho e até mesmo se valem do famoso 
jeitinho brasileiro para se dar bem. 

Não adianta falar dos políticos, do STF, 
dos grandes grupos econômicos, se o pró-
prio cidadão não cumpre as regras. Só 
muda a proporção. Não pagar os impos-
tos devidos, furar filas, não obedecer a 
determinações legais ou simples regras de 
convivência, ou seja, muita gente sempre 
dá um jeito de se dar bem, mesmo que 
prejudique a outros.

Desse infeliz lado brasileiro surgiu e 
proliferou a famigerada corrupção. São 
agentes públicos e políticos inescrupulo-
sos e de egoísmo tamanho, que não se 
importam que aquele dinheiro desviado 
ou mal aplicado vai faltar em algum lugar. 
Disso se valem os empresários sem caráter, 
que não pensam duas vezes em pagar 
propina para ganharem uma licitação e 
contrato público. 

E, como pouca coisa funciona cor-
retamente, a corrupção rolou solta por 
séculos. Isso mesmo, séculos, já que 
era conhecida desde o descobrimento 
do Brasil. Basta uma leitura de um livro 
de história qualquer para ver que quase 
tudo aqui sempre ocorreu na base do 
apadrinhamento e da propina.

O Brasil não é mesmo para amadores. 
Até mesmo numa pandemia como a que 
estamos vivendo, há aproveitadores de 
plantão por toda parte. Superfaturamento 
de equipamentos para salvar vidas, desvios 
de oxigênio, fura-fila de vacina, vacina de 
vento e até vacina falsa. É um querendo 
ser mais esperto que o outro. 

E assim vamos vivendo nesse país que 
hoje completa seus 521 anos, na espe-
rança que um dia as coisas melhorem. 

Feliz aniversário, a você brasileiro 
correto e justo, que não se enquadra no 
perfil nefasto deste triste artigo. 

Os profissionais 
da Secretaria 
de Saúde de 
Nova Santa 
Rosa receberam 
uma linda 
homenagem 
pelos serviços, 
de mais de um 
ano, prestados 
no combate ao 
COVID-19. Muito 
emocionados, 
os profissionais 
da Saúde 
receberam das 
mãos do prefeito, 
Norberto Pinz e 
do vice-prefeito, 
Noedi Hardt, 
rosas brancas 
para simbolizar o 
gesto de gratidão. 
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ESTA SEMANA A CÂMARA APROVOU O DESTOMBAMENTO DA PREFEITURA VELHA E EM 
CURITIBA AVANÇARAM AS TRATATIVAS PARA O REPASSE DO FÓRUM AO MUNICÍPIO

Ü

Primeira Prefeitura e antigo Fórum:
Que destino terão 
estes dois prédios 
públicos abandonados?

FOTOS: CRISTIANO VITECK

 

Duas estruturas públicas loca-
lizadas no coração de Marechal 
Cândido Rondon e em situação 
de abandono começaram a cami-
nhar para uma solução no decorrer 
desta semana. 

Uma é da primeira Prefeitura, 
de grande valor histórico, porém 
em precária situação de conserva-
ção. A outra é o edifício do antigo 
Fórum, desocupado há cerca de 
cinco anos e que também vem se 
deteriorando pela falta de ocupação.

PREFEITURA VELHA
A construção da Prefeitura 

velha, que no período de colo-
nização serviu de sede da empresa 
Maripá, após a emancipação do 
município foi doada pela com-
panhia para servir de sede do 
Poder Executivo municipal. Com 
ampliações, o espaço atendeu 
esta finalidade de 1960 até 1979, 
quando o Poder Executivo mudou 
para o atual Paço Municipal.

Nas últimas décadas, o pré-
dio foi utilizado por diversos 
órgãos públicos, sendo que 
atualmente estão nele insta-
lados o Provopar e a Pastoral 
da Criança, além da Secretaria 
Municipal de Viação e Obras.

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

Um projeto de lei apresentado 
pelo vereador João Eduardo dos 
Santos (Juca) propôs a revogação 
da lei municipal 1.568/1985, que 
declarou o prédio da primeira Pre-
feitura como patrimônio histórico 
rondonense. Este projeto foi votado 
em primeira discussão na sessão da 
última segunda-feira (19) e, além 
do autor, recebeu votos favorá-
veis de outros dez vereadores. O 
único contrário foi Arion Nasihgil. 
O presidente Pedro Rauber votaria 
apenas em caso de empate.

Apesar da ampla maioria ser 
a favor do destombamento, nove 
vereadores apresentaram requeri-
mento solicitando que a Secretaria 
Municipal de Cultura faça projeto 
para a criação de um “Memorial 
Histórico” no local. O objetivo é a 

Quatro Pontes 
O prefeito de Quatro Pontes João Inácio Laufer e o vice prefeito 
Tiago Hansel deverão anunciar hoje ou no mais tardar até amanhã 
um novo secretário de Finanças. Desde a eleição do ano passado 
a pasta estava sendo ocupada pelo vice prefeito Tiago Hansel.  
Ainda é mantido em sigilo o nome ou o partido do futuro titular. 
Lembrando que os partidos que apoiaram a reeleição de João e 
Tiago são MDB, DEM e Progressistas.

Destombamento
A votação do projeto do destombamento da Prefeitura velha 
rendeu longo debate na Câmara de Marechal Cândido Rondon 
na segunda-feira. Único vereador a votar contra a matéria, Arion 
Nasihgil (PP) justificou o voto contrário argumentando que o 
patrimônio histórico deve ser sempre preservado. Ele também 
lembrou que a Procuradoria Jurídica da Câmara deu parecer 
para ser realizada uma consulta popular e científica sobre o caso, 
o que foi ignorado. Mas, Arion se comprometeu a votar a favor 
do destombamento se o governo rondonense apresentar uma 
proposta e desde que ela respeite a memória histórica do imóvel.

Preservar
Apesar de ter votado a favor do destombamento, o vereador Moacir 
Froehlich (MDB) manifestou apoio para que parte do prédio seja 
preservado, resguardando a memória histórica da construção para 
a atual e futuras gerações. Ele lembrou de que em 2015, quando 
era prefeito, tentou buscar recurso federal para a recuperação do 
prédio, porém o processo de impeachment da presidente Dilma 
acabou prejudicando as tratativas. 

Discutir a lei
O autor do projeto, vereador Juca (MDB), reconheceu que a matéria 
é polêmica, mas lembrou que por mais de 35 anos ninguém 
apresentou uma maneira de solucionar a situação de abandono 
em que o prédio se encontra até hoje. Lembrou que o projeto de lei 
em discussão revoga aquela lei que nunca foi cumprida e deixou 
o prédio sem condições mínimas de salubridade. “Nós somos 
legisladores e estamos discutindo uma lei, e não o que vai ser 
feito com o prédio, pois isso é função do Executivo”, lembrou Juca.

Greca teve um AVC
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), passou mal na manhã 
da última terça-feira (20) e foi levado para atendimento hospitalar. 
Mais tarde, a assessoria de imprensa da Prefeitura divulgou 
nota informando que ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) isquêmico. Na nota, a assessoria informou ainda que ele 
permaneceu internado em observação, “sem ter apresentado 
comprometimento cognitivo ou motor”.

Sessões presenciais
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado 
Ademar Traiano (PSDB), anunciou esta semana o retorno da 
presença dos deputados em plenário a partir da próxima segunda-
feira (26). Segundo o presidente, as atividades de plenário de forma 
híbrida contarão com a presença de até 25 deputados durante a 
sessão plenária de forma presencial e os demais de forma remota. 
A Assembleia é composta por 54 deputados estaduais. 

preservação histórica de uma parte 
da estrutura de madeira da antiga 
Prefeitura, que está localizada na 
esquina das Ruas Sete de Setembro 
e Sergipe, na área central da cidade.

O projeto de lei deverá passar 
por nova votação na sessão da pró-
xima segunda-feira (26).

ANTIGO FÓRUM
Por outro lado, também durante 

a sessão da Câmara Municipal, foi 
anunciado avanço nas tratativas 
entre a administração municipal 
e o Governo do Estado, visando 
a cessão de uso do antigo Fórum 
ao Poder Legislativo Municipal. O 
anúncio foi feito pelo presidente 
da Casa, vereador Pedro Rauber: 
“Sem criar falsas expectativas, temos 
trabalhado e quero crer que, muito 
em breve, vamos ter sucesso nesse 
nosso pleito”, afirmou.

A manifestação é decorrente 

de viagem feita pelo prefeito Mar-
cio Rauber a Curitiba na semana 
passada. Na Capital, a cessão do 
antigo prédio do Fórum, desocu-
pado há cerca de cinco anos, esteve 
na pauta de assuntos discutidos 
com o governo paranaense.

Ao assumir a presidência da atual 
legislatura no início deste ano, Pedro 
Rauber já havia comunicado que 
a mudança do Poder Legislativo 
rondonense para uma nova sede 
é prioridade administrativa da 
Casa de Leis nos próximos dois 
anos. Segundo ele, não existem 
mais condições para o trabalho 
legislativo no atual prédio.

De todos os municípios da 
região, a Câmara de Marechal 
Cândido Rondon é a única que 
não conta com sede própria.

O Poder Legislativo ocupa o atual 
edifício, que pertence à Prefeitura, 
desde 25 de julho de 1974. 

Parte antiga da primeira Prefeitura foi construída 
pela Maripá na década de 1950

Ü

Edifício do antigo Fórum está desocupado há cerca de cinco anosÜ
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SICOOB AGRO É PARA VOCÊ
Somos para todos. 
Somos para quem acredita no poder do campo.
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Desde segunda-feira (19) 
até sábado (24), a Associação 
Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar) realiza uma cam-
panha de marketing voltada a 
importância do associativismo 
empresarial.

A ação da entidade ron-
donense acontece de forma 
simultânea a diversas outras 
associações comerciais do 
Oeste que aderiram a Semana 
do Associativismo, uma iniciativa 
da Coordenadoria das Associa-
ções Comerciais e Empresariais 
do Oeste do Paraná (Caciopar).

O objetivo da Cacipar ao rea-
lizar a Semana do Associativismo 
é fazer com que mais pessoas 
saibam o que é e para que serve 
o associativismo empresarial. 

Essa divulgação acontecerá 
por meio de diferentes estra-
tégias, definidas por cada uma 
das associações comerciais 
participantes, mas que tem 
o objetivo comum de disse-
minar a cultura associativista.

Durante esta semana, a Aci-
macar desenvolve uma cam-
panha de marketing com foco 
em divulgar o associativismo 
empresarial, por meios de 
posts em redes sociais, e-mail 
marketing, anúncios em jornais 
e divulgação de matérias.

NOVA PRESIDENTE
A farmacêutica Carla Rieger 

Bregoli foi conduzida recente-
mente ao cargo de presidente da 
Associação Comercial e Empresa-
rial de Marechal Cândido Rondon 

(Acimacar). O presidente da Ges-
tão 2019/2021 da Acimacar, o 
arquiteto e urbanista Ricardo 
Luiz Leites de Oliveira, fez a 
passagem do cargo por meio 
da colocação do pin.

“Estou ciente de que é 
enorme a minha responsabili-
dade de dar prosseguimento 
ao trabalho de tão ilustres pre-
sidentes que me antecederam 
e que fizeram desta associação 
uma das mais importantes e 
respeitadas do Paraná. Estamos 
vivendo um momento em que 
as relações humanas ganha-
ram uma nova leitura, apesar 
disso, a Acimacar se manteve 
ativa lutando e apoiando as 
demandas que, pelo momento, 
nos foram impostas”, disse a 
nova dirigente. 

DE 19 A 24 DE ABRIL, COORDENADORIA DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO 
OESTE DO PARANÁ INCENTIVA AS ACE’S A DIVULGAR A IMPORTÂNCIA DO ASSOCIATIVISMO 
EMPRESARIAL. ACIMACAR REALIZA CAMPANHA DE MARKETING VOLTADA AO TEMA

Ü

Acimacar participa da Semana 
do Associativismo Caciopar
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OBJETIVO É GARANTIR AÇÕES, OBRAS E PROJETOS QUE VISAM A QUALIDADE DE VIDA PARA A 
POPULAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS

Ü

Laufer busca novos 
recursos para Quatro 
Pontes junto ao 
Governo do Estado

Parlamento
Lisa Hanzen, Robson Lerner e Valdeir Sales sugeriram a criação 
de programa de fitoterapia em Entre Rios do Oeste, a fim de 
ampliar os serviços atualmente prestados no Centro de Saúde e 
torna-lo ainda mais humanizado, entendemos que seria impor-

tante a incorporação de consultas e medicamentos fitoterápicos. 

As vereadoras de Entre Rios do Oeste Nadir Backes e Lisa 
Hanzen sugeriram a execução de uma praça no Bairro Arau-
cária; contemplando parque infantil, inclusive com balanços e 
cadeiras para crianças portadoras de necessidades especiais; 
iluminação LED; pista de caminhada; quadra sintética com alambrado; e 
academia ao ar livre.

Joaquim Schlindwein, vereador entrerriense, sugeriu a execu-
ção de pavimentação asfáltica em estradas rurais da Linha Boa 
Esperança.

Simone Petry Eninger e Gilson Backes, vereadores de Mercedes, 
sugeriram a execução de melhorias com novo recapeamento 
com lama asfáltica na estrada rural que dá acesso a Localidade 
de Novo Rio do Sul, especificamente no trajeto da antiga estrada 
de pedras irregulares, de aproximadamente 2.500 metros, a partir da BR 163.

Kelli Kolm, vereadora mercedense, solicitou estudos visando 
atribuir homenagem com denominação de “Theobaldo Augusto 
Frederico Mohr”, in memorian, em algum espaço público ou 
rua do Município.

Altair Loffi, parlamentar de Mercedes, solicitou implementa-
ção de um programa temporário para a concessão de Auxílio 
Emergencial, destinado a atender as categorias de profissionais 
informais autônomos.

Valdir Kelm, vereador de Nova Santa Rosa, sugeriu a instalação 
de parquinho e obra de melhoria no barracão do Projeto Viver, 
em Planalto d’Oeste.

Vereadores nova-santa-rosenses Jairon Arndt, Ester Baumann, 
Edgar Bucholz e Dolivan Lauxen sugeriram melhorias junto a faixa 
de domínio do D.E.R. em rodovias estaduais, com obras de acessos, 
bem como execução de ciclovia e retirada de árvores secas.

Ademir Marcelo Kochenborger, vereador de Pato Bragado 
solicitou a instalação de energia solar nos prédios de proprie-
dade do Município, com o objetivo de reduzir os gastos do 
dinheiro público, propondo que a iluminação dos prédios seja 

feita com lâmpadas Led, e instalações de placas de geração de energia 
solar nesses locais. 

Mauro Weigmer, edil bragadense, sugeriu estudos visando a 
implantação de cursos profissionalizantes para operadores de 
máquinas pesadas, tais como: ceifas, tratores, pá carregadeiras 
e outras. 

Vereadores Pedrinho Aloisio Tonelli, Silvestre Rohden e Solange 
Lurdes Ferreira sugeriram a transferência do atual parque de 
máquinas do setor de viação e obras para um local com mais 
espaço físico. Vereadora Solange Lurdes Ferreira, de Quatro 
Pontes, sugeriu a colocação de resíduo asfáltico na continui-

dade da Linha Tereza até o final da Linha Guará, divisa com o Município de 
Marechal, especificamente nas propriedades do Senhor Oldi Huppes, Élio 
Notter e Sadi Gross.

Iloir de Lima (Padeiro), vereador de Marechal Rondon sugere 
que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação 
e Serviços Públicos, viabilize a construção de rampas em todos os 
corredores que dão acesso aos túmulos do cemitério municipal de 
Marechal Cândido Rondon, facilitando assim o acesso por parte de cadeirantes e 
portadores de necessidades especiais, além de melhorias nos corredores, com a 
colocação de solo-brita. Sugeriu ainda uma completa limpeza da área existente 
na antiga “Estação do Ofício”, localizada no Bairro São Lucas.

Valdecir Schons (Paleta) vereador rondonense sugeriu com-
pleta remodelação da Avenida Maripá; pavimentação asfáltica 
da Rua São Paulo, especificamente na extensão compreendida 
entre as ruas Almir Dalla Vecchia e Tropical; e reperfilamento 
asfáltico em toda a extensão da Rua 7 de Setembro, podendo 

a municipalidade dividir a obra em etapas. 

 Com o intuito de angariar 
novos recursos junto ao Governo 
de Estado, viagem oficial a Curitiba 
foi realizada recentemente pelo 
prefeito João Laufer, acompanhado 
do secretário de Obras, Urbanismo 
e Transportes, Luis Carlos Becker. 
Entre as visitas, eles estiveram no 
gabinete do deputado estadual 
licenciado e secretário estadual 
da Administração e da Previdên-
cia (Seap), Marcel Micheletto, e do 
deputado federal Sérgio Souza, 
além de manter outros contatos 
na Assembleia Legislativa do Paraná.

O prefeito comenta que Quatro 

 O prefeito de Pato Bragado, 
Leomar Rohden, o Mano, foi con-
vidado a integrar a Associação 
Nacional dos Municípios Sedes de 
Usinas Hidroelétricas e Alagados 
(AMUSUH). Apenas três prefeitos 
do Estado do Paraná foram convo-
cados a fazer parte da Associação, 
estando Mano ao lado do prefeito, 
Chico Brasileiro, de Foz do Iguaçu, 
e do prefeito, Toninho Szaykowski, 
do município de Cruz Machado.

A AMUSUH tem como objetivo 
principal, discutir a respeito dos 
royalties pagos por usinas hidro-
elétricas, aos municípios brasileiros.

Atualmente mais de 41 milhões 
de pessoas de 739 municípios e 21 
estados brasileiros, são represen-
tadas pela Associação.

O prefeito de Pato Bragado é 
também o presidente do Conselho 
dos Municípios Lindeiros ao Lago de 

Pontes tem uma vasta lista de prio-
ridades. “São ações, obras e projetos 
que propõe qualidade de vida à 
população e melhoria dos serviços 
públicos ofertados. Sabemos que só 
com recursos da municipalidade não 
é possível torná-los em realidade, 
ou seja, precisamos de emendas 
parlamentas. Cada verba e apoio 
são de suma importância e somos 
muito gratos”, enfatiza. 

R$ 3 MILHÕES EM 
PAVIMENTAÇÃO DE 
ESTRADAS RURAIS

Por outro lado a Câmara de 

Itaipu. Além disso o gestor integra as 
diretorias do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde Costa Oeste – Ciscopar e o 
Consórcio de Saúde dos Municípios 
do Oeste – Consamu.

Mano destaca que o convite 

para integrar a Associação Nacio-
nal demonstra a credibilidade 
de gestão conquistada ao 
longo dos últimos anos, que 
o credenciou a ser um dos três 
representantes paranaenses.

Vereadores de Quatro Pontes apro-
vou o projeto de lei n° 010/2021, 
que propõe a execução de 10.390 
metros lineares de tratamento super-
ficial sobre pedras irregulares no 
interior, mediante investimento de 
R$ 650 mil em recursos próprios 
do superávit do município. 

Também foi aprovado em pri-
meira discussão o projeto de lei n° 
009/2021, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de 
crédito junto ao Banco do Brasil 
S.A. no valor de R$ 2.458.000,00, 
cujos recursos serão destinados 
às intervenções viárias, asfalto e 
melhorias na infraestrutura viária 
e mobilidade urbana, abrangendo 
área de 71.697,50 metros quadrados 
em seis trechos de estradas rurais.

Assim, o valor de R$ 1.458.000,00 
visa contemplar os trajetos da 
estrada rural sentido piscina, estrada 
rural sentido Pedro Barbian, estrada 
rural sentido Linha Itá e estrada rural 
sentido Linha Três Voltas. Já o valor 
de R$ 1.000.000,00 destina-se aos 
trajetos da estrada rural sentido 
Linha Três Voltas, estrada rural sen-
tido Linha Sanga Leão e estrada 
rural sentido Linha Progresso.

Prefeito de Pato Bragado passa a integrar Associação 
Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas

  Mano enaltece a participação do vice-prefeito, John Jeferdon Weber 
Nodari, que tem contribuído na condução do governo municipal
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O PRESIDENTE DO 
LEGISLATIVO DE 
MERCEDES CONTA 
UM POUCO DE SUA 
HISTÓRIA E DO 
TRABALHO QUE VEM 
SENDO REALIZADO 
NA CÂMARA DE 
VEREADORES

ando sequência às entrevistas com os presidentes de Câmaras da região, nesta semana o jornal Tribuna do Oeste entrevistou o 
presidente do legislativo de Mercedes, Ézio Dörner (50 anos). Inicialmente contou um pouco de sua história. É na agricultura que 
labuta diariamente. Nascido e crescido em Vila Três Irmãs, Mercedes, é filho de Leonel Dörner (in memoria) e Ladir Heinz Dörner. 
Segundo Ézio, desde cedo seu pai o ensinava, assim como aos seus outros seis irmãos, de que deveria lutar para ter algo na vida. 
“Por isso desde crianças todos nós trabalhávamos na roça com as culturas do algodão, mandioca, milho, entre outros. Nada na minha 
vida foi fácil e por isso levo esses ensinamentos em consideração”, destacou o agricultor.

Em 1995, Ézio se casou com Janete Rech e foi morar em Linha Sanga Mineira, onde resido até hoje. Segundo ele, sempre foram 
dias de muito trabalho de sol a sol, inclusive, quando trabalhava de ‘’boia-fria’’. “Foi um começo bem difícil, mas que hoje estou 
colhendo frutos de uma vida melhor”, detalhou.

Dörner sempre foi muito participativo na comunidade, inclusive, presidente da Associação de Moradores da localidade, o que 
lhe despertou o interesse de se candidatar a vereador. Em 2016, na primeira vez que participou de um pleito eleitoral, elegeu-se 
vereador com 190 votos, conquistando o 8º lugar. Ele conta que desde os primeiros dias de trabalho no legislativo, sempre deu o seu 
máximo para bem representar a população. Protocolou inúmeros pedidos e projetos, acompanhou obras e fiscalizou o executivo. 
Em 2020, se reelegeu vereador, sendo o mais votado com 260 votos. “Fiquei imensamente feliz, pois acredito que foi o resultado 
de um bom trabalho nos últimos anos”.

“Meu objetivo é desenvolver um trabalho 
diferente, promissor, ético e com bons 

frutos para toda a comunidade”

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

ÉZIO DÖRNER - Nesses três meses de trabalho, 
já foram aprovadas 31 indicações, nove requeri-
mentos, dois projetos de lei do Legislativo e mais 
11 do executivo. Estamos iniciando a tramitação 
de um projeto para alteração da lei orgânica para 
que as sessões comecem com maior antecedên-
cia no início do ano, já que as mesmas iniciam 
somente em meados de fevereiro, para ter mais 
agilidade no trabalho do legislativo municipal.

n Com está o relacionamento entre os vereadores?
O relacionamento está muito bom. Os verea-

dores que se reelegeram estão ajudando bastante 
os novos. O diálogo, a conversa e as trocas de 
informações estão presentes nas nossas reu-
niões, o que facilita o andamento do trabalho 
no legislativo.

n A pandemia afetou o trabalho na câmara de 
vereadores?

Não. Vejo que os vereadores estão na ativa. 
Nas últimas semanas alguns edis fizeram visitas 
ao paço municipal, em obras e também em 
expediente na Câmara. Todos estão cons-
tantemente buscando melhorias, ouvindo 

a população e falando com os funcionários 
da Câmara para alinhar assuntos pertinentes. 
Todos os vereadores estão sempre à disposição 
da população para questionamentos e pedidos. 

n Como está o relacionamento com o poder 
executivo? Qual a expectativa com relação a 
gestão Laerton e Alex?

Estamos tendo um ótimo relacionamento, 
tanto com o prefeito, secretários (as), servido-
res (as), enfim, observamos que todos estão a 
cada dia buscando entregar o melhor para o 
município. Quando encaminhamos solicitações, 

somos sempre bem atendidos. Algumas vezes 
não é possível solucionar os problemas momen-
taneamente, mas sempre nos encaminham res-
postas a respeito das solicitações. Percebo que 
os vereadores estão sempre visitando o paço 
municipal, conversando, trocando ideias com 
os secretários sobre os anseios da população.

n Qual é a marca que a sua gestão, como pre-
sidente, pretende deixar?

A marca que eu vou deixar é algo que eu já 
carrego com o meu nome dentro da sociedade 
mercedense: honestidade em primeiro lugar. O 
meu trabalho à frente do legislativo é de diálogo, 
troca de ideias e compromisso. Confio muito no 
trabalho dos funcionários da Câmara Municipal 
de Mercedes, pois são profissionais capacita-
dos, renomados e de minha total confiança. É 
por isso que acredito que a minha gestão será 
muito positiva.

n Qual o futuro político que o Senhor pretende 
alcançar?

Não tenho pretensões maiores do que já estou 
vivendo. Acredito que se estiver fazendo um 

trabalho bem feito como Presidente da 
Câmara, estarei atendendo as expecta-
tivas da população mercedense, que 

é a minha maior preocupação.

n Considerações finais.
Sabemos que estamos num ano 

difícil para o setor público, mas temos 
a certeza que são etapas que vão 
sendo cumpridas. O objetivo, nesse 
novo mandato, junto com a nova 
administração, é desenvolver um 
trabalho diferente, promissor, ético e 
com bons frutos para toda a comuni-
dade. Para isso não estamos medindo 
esforços e planejando com muita 

cautela e determinação.
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l Avaliação 
Na avaliação do diretor presidente Alcino Biesdorf, apesar de ter sido um ano atípico em virtude da pandemia 

que iniciou no mês de março de 2020, foi um ano muito produtivo e as expectativas e metas foram alcançadas. 
“Crescemos quase 10% em relação à 2019 em termos de faturamento bruto. Crescemos em número de ligações 
de energia. Crescemos em termos de fornecimento de energia elétrica, entre outros. Por isso temos motivos 
para comemorar. A Cercar se mostrou mais uma vez uma cooperativa muito sólida e que sabe enfrentar os 
desafios. As projeções para 2021 também são otimistas. Agradecemos aos colaboradores, associados e clientes 
que sempre acreditaram e prestigiam os produtos e serviços da cooperativa”, enfatizou Alcino.

Cercar conquista faturamento bruto 
de mais de 79 milhões em 2020

CRESCIMENTO EM 
RELAÇÃO À 2019 
FOI DE 9,97%. SOBRAS 
À DISPOSIÇÃO
DA AGO SOMARAM
R$ 1.609.769,20

A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Econômico 
de Marechal Rondon – Cercar – realizou recentemente Assem-
bleia Geral Ordinária. Em virtude das recomendações sanitárias 
em decorrência da pandemia da Covid-19, o evento aconteceu 
na modalidade virtual.

Edital foi emitido pelo presidente da entidade, Alcino Biesdorf, 
convocando os 1770 associados. Os interessados realizam cadastro 
e participaram através da plataforma https://assembleia.curia.coop/.  

l Pauta
Entre os itens da ordem do 

dia esteve a prestação de contas 
das atividades de 2020; plano de 
atividades e previsão orçamentária 
para 2021; destino das sobras de 
2020; eleição e posse do Conselho 
Fiscal de 2021; fixação da cédula 
de presença do Conselho Fiscal; 
entre outros. 

l Prestação de contas
A Cercar elaborou e apresentou o Relatório 2020 onde constam as 

atividades, serviços, investimentos, faturamento, despesas, entre outros, 
referente ao ano de 2020. Conforme consta o documento, a cooperativa 
teve faturamento bruto de R$ 79.365.611,24, um aumento de 9,97% se 
comparado a 2019.  Finalizou o ano com 2155 ligações de energia, e 
forneceu um total de 45.112.863 KWh.

O resultado líquido do exercício em 31 de dezembro de 2020 foi de  
R$ 4.057.736,67. Já as sobras à disposição da AGO somaram R$ 1.609.769,20.

l Plano de atividades
O plano de atividades 

para 2021, conforme 
apresentado, inclui a 
ampliação do supermercado, 
melhorias no aspecto 
visual e substituição de 
equipamentos; melhorias e 
reforços no sistema elétrico; 
continuidade da cobrança 
para que a qualidade da 
energia elétrica fornecida 
pela Copel atenda as 
exigências e a importância 
econômica do setor 
agropecuário; aprimoramento 
dos funcionários, através de 
cursos e palestras.

l Previsão orçamentária
A previsão de receitas para 2021 é de R$ 82.130.000,00. Deste total  

R$ 22.500.000,00 é referente a energia elétrica; R$ 23.100.000,00 receita 
da loja; R$ 34.600.000,00 do supermercado; e R$ 1.930.000,00 referente a 
prestação de serviços.

l Destino das sobras
Conforme deliberado na assembleia, as sobras serão capitalizadas na 

conta de cada associado para pagamento de parte da dívida da Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) com a Cercar.

Conselho de Administração 2019-2022

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITO EM MARÇO DE 
2019 É ASSIM COMPOSTA:

Alcino Biesdorf – Diretor Presidente
Celso Prediger – Vice-Presidente
Adilio Dupont – Diretor Secretário
Gelson Kroessin – Diretor Efetivo
Celso Kipper - Diretor Efetivo
Guilherme Ari Lampert - Diretor Efetivo
Romeu Hepp – Diretor Suplente
Tarcício Afonso Goerck - Diretor Suplente
Iomar Bauermann - Diretor Suplente

Conselho Fiscal
DURANTE A AGO REALIZA RECENTEMENTE FOI ELEITO O 

CONSELHO FISCAL DE 2021. SÃO ALES:
Erno Duncke – Efetivo
José Verona – Efetivo
Valdemar Luiz Schaefer – Efetivo
Arnaldo Berschiniock – Suplente
Arnildo Daronch – Suplente
Darci José Weber – Suplente 

Alcino Biesdof, presidente da Cercar: “2020 foi 
um ano muito produtivo”

 
Ü

 
Ü A cercar conta com cerca de 150 colaboradores 
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Contribuintes em débito com o município rondonense 
poderão aderir ao Refis a partir desta quinta-feira 

NO PAGAMENTO À VISTA SERÁ CONCEDIDO 100% DE DESCONTO SOBRE OS JUROS E MULTASÜ
 Foi publicado no Diário Oficial 

Eletrônico recentemente a Lei nº 
5.236 que institui o Programa de 
Arrecadação de Créditos Tributários 
e Não Tributários (REFIS 2021). O 
objetivo é incentivar os munícipes 
a regularizarem suas dívidas junto 
à Secretaria Municipal da Fazenda. 
Vale lembrar que os benefícios de 
que trata a lei são sobre os juros 
e multas moratórias das dívidas, 
sem afetar os créditos principais 
corrigidos.

Podem se beneficiar os con-
tribuintes com débitos vencidos 
até 31 de dezembro de 2020, já 
inscritos em dívida ativa, indepen-
dentemente de haver execução 
fiscal ajuizada.

O REFIS 2021 inicia nesta quin-
ta-feira, dia 22, e segue até o dia 
19 de julho, sendo que até o dia 
06 de maio devem comparecer ao 

Setor de Tributação da prefeitura os 
contribuintes que desejam realizar 
a quitação à vista. Após o dia 07 de 
maio, para os que desejam parcelar, 
mas também ainda serão aceitos os 
pedidos para pagamentos à vista.

DESCONTOS
Conforme o secretário de 

Fazenda, Carmelo Daronch, o pedido 
deve ser protocolado e emitido no 
Setor de tributação, com a emissão 
do Termo de Confissão de Dívida. 
Ele lembra que no pagamento à vista 
será concedido 100% de desconto 
sobre os juros e multas. Também 
poderá ser feito o pagamento em 
6 vezes com 90% de desconto; em 
12 vezes com 80% de desconto; e 
em 24 vezes com 70% de desconto. 
Lembrando que no parcelamento 
será acrescido juro de 1% ao mês.

Estes benefícios não serão 

somados a outros já concedidos 
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 REFIS tem a finalidade 
de permitir maior efetividade à 
arrecadação, além de promover 
e incentivar a regularização da 
situação de endividamento de 
contribuintes. Pedimos aos que 
estão em débito com o município, 
que nos procurem, para que pos-
samos apresentar os benefícios do 
REFIS. É uma oportunidade muito 
boa”, destacou Carmelo.

 O Provopar – Ação Social de 
Mercedes - lançou há poucos 
dias o seu mais novo projeto: 
“Troco Solidário”. A ação con-
siste na distribuição de latinhas 
para arrecadação de moedas no 
comércio local. Várias empresas 
do município já aderiram a ação. 

O dinheiro arrecadado será 
destinado as solicitações feitas 
pelas famílias de baixa renda, 
cadastradas no CRAS ou no 
Provopar, bem como auxiliar na 
manutenção do espaço social da 
entidade, onde as famílias vão 
fazer as escolhas de roupas, 
calçados, móveis, entre outros.

Primeira-dama de Mercedes e 
presidente do Provopar Lizandra 
Weber, afirma que está é mais 
uma importante ação desenvol-
vida pela entidade com o intuito 
de auxiliar as famílias carentes e 
em situação de vulnerabilidade 
social. “Pedimos que a população 
colabore com o troco solidário no 
comércio. Com certeza os valores 
serão muito bem utilizados”. 

Por outro lado, Lizandra destaca 
ainda, que o Provopar segue rea-
lizando a Campanha do Agasalho 
2021. “Queremos auxiliar o máximo 
de pessoas possível. As doações 
ainda podem ser entregues”.

A Secretaria de Esportes da 
Prefeitura de Nova Santa Rosa 
comunica que está com as inscri-
ções abertas para futsal (a partir dos 
5 anos), voleibol (a partir dos 8 anos), 
tênis (a partir dos 10 anos), ginástica 
rítmica (a partir dos 6 anos) e futebol 
de campo (a partir dos 10 anos).

Para fazer novas matrículas 
é necessário ir até o Ginásio de 
Esportes Eurides Priebe, com cópia 
do RG e CPF do aluno. Para fazer 

rematrículas é necessário entrar em 
contato com o professor Maicon 
(Dodô) pelo telefone 3253-1818 
ou WhatsApp 99838-9262.

As vagas são ilimitadas e as 
inscrições gratuitas. Os horários 
dos treinos serão de acordo com a 
idade do aluno, que será definido 
pelo professor(a) após o início dos 
treinamentos. Ainda, será obriga-
tório o uso de máscara durante as 
atividades esportivas.

O 4º Caderno de Receitas Sau-
dáveis da Alimentação Escolar da 
Bacia do Paraná 3 (BP3) e Oeste 
do Paraná, resultado da Formação 
Continuada em Segurança Alimentar 
e Nutricional, realizado em 2019 
foi repassado oficialmente, na 
terça-feira (19) em Pato Bragado.

O município está incluso no 
caderno com a receita Salada Mega 
Nutritiva das merendeiras do Cen-
tro Municipal de Educação Infantil 
(CMEI) Gotinha de Mel, Morgana 

Schneider Hoppe e Ivete Corotto. 
Elas foram as vencedoras da edição.

O caderno com receitas das cozi-
nheiras da BP3 e Oeste do Paraná, 
se fundamenta numa mostra dos 
vários pratos que foram elaborados a 
partir dos conhecimentos adquiridos 
e que enriquecerão a alimentação 
escolar da região.  É resultante do 
convênio Educação Ambiental e 
Cultural da Itaipu Binacional em 
parceria com o Conselho de Desen-
volvimento dos Municípios Lindeiros 

e prefeitura de Pato Bragado. 
Por meio dessa parceria, no 

período de junho de 2019 a maio 
de 2020 foi realizada a 4ª edição 
da Ação Segurança Alimentar e 
Nutricional que contemplou o 4º 
curso para as nutricionistas, o 4º 
curso de formação continuada 
para cozinheiras, nutricionistas e 
coordenadores da alimentação 
escolar, oficina sobre composta-
gem para cozinheiras e o concurso 
de receitas saudáveis. 

Pato Bragado dispõe de novas receitas para os 
cardápios saudáveis da alimentação escolar

Secretário de Educação e Cultura, Júnior Bourscheid, nutricionista Janice 
Hachmann, direção do CMEI e merendeiras vencedoras do 4º Concurso de 

Receitas Saudáveis, por ocasião da entrega do caderno de receitas saudáveis 

 Ü

 MARILI KOEHLER

Secretaria de Esportes de Nova Santa 
Rosa está com inscrições abertas

Provopar de Mercedes 
desenvolve o projeto 

“Troco Solidário”
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3/arm — god — our — rat. 4/lamp — mind. 6/louvam.
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MODO DE PREPARO: 

HORÓSCOPO

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
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.

Vem aí um período de mais sensibilidade, 
ariano. É hora de você se conectar ainda 
mais com o seu próprio coração, em busca 
de respostas e atitudes que possam trazer 
mais felicidade para sua vida. O momento é 
de busca pelo prazer, realização de sonhos e 
ações mais decisivas, valorizando as conquistas 
já feitas e as pessoas que você ama.
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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 em seus 
projetos mais importantes, virginiano. O céu 
do momento pede mais atenção aos seus 
sonhos. Mas planejar pode ser essencial para 
conquistar seus desejos. É um ótimo momento 
para cursos, estudos, divulgações, atividades 
intelectuais em geral. Também é momento de 
saber se posicionar e agir com mais praticidade. 
Inclua gente bacana em seus projetos, só quem 
também compartilha com você.
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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 em termos de 
comunicação, pisciano. Você pode sentir 
que tudo flui melhor, nesta semana mais 
movimentada, que inclui boas conversas e 
ótimos negócios. Um momento bom para 
atividades em grupo, encontros com pessoas 
próximas e estudos. Divulgações também são 
bem vindas. Fique atento a oportunidades 
de trabalho que possam surgir por amigos 
ou pessoas com quem você já trabalhou.
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Um novo ciclo está começando, taurino. Com a 
chegada do Sol em seu signo, os inícios estão 
ainda mais favorecidos. Aliás, muitos planetas estão 
em Touro, fazendo com que esta e as próximas 
semanas sejam intensas e importantes para 
você. Foco no que deseja e não tenha medo 
de dar novos passos para realizar seus sonhos 
e desejos. É importante saber se comunicar e se 
posicionar. Diante de obstáculos, seja flexível e 
use a criatividade para mudar o rumo das coisas.
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Um ótimo momento para brilhar e ser feliz, 
leonino. Por isso, foco em você e tudo bem se 
neste momento você for um pouco mais egoísta. 
O céu da semana pede atenção aos assuntos de 
trabalho, que prometem mais produtividade, 
sucesso, realização, boa comunicação e é 
favorável aos contatos e inícios. Só não deixe 
a ansiedade tomar coisa. Faça tudo com calma 
porque a tendência é que tudo funcione bem.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

A semana promete ser bastante movimentada 
pra você, canceriano. Com novidades, 
acontecimentos inesperados e oportunidades, 
é importante estar atento para aproveitar 
cada chance que surgir. Um ótimo momento 
para atividades em grupo, em equipe e tudo 
mais que envolve outras pessoas. Se alguma 
situação chegar ao limite, talvez seja hora 
de encarar e resolver. O foco deve ser a 
sua felicidade.
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Um momento intenso em suas relações, 
escorpiano, mas muito bons para elas. É 
legal focar em parcerias e relações para 
fazer acontecer. No amor, diálogo pode 
ser essencial para resolver pendencias e 
aprofundar vínculos. No trabalho, é hora 
de fazer contatos e interagir com público, 
clientes e pares de trabalho. O momento é 
bastante favorável para investir em um curso 
que seja útil para seu trabalho.

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
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.
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Um bom momento para organizar a rotina, 
sagitariano, e também para iniciar novos projetos 
de trabalho. A comunicação, os contatos, o diálogo 
são favoráveis para melhorar o ritmo profissional 
e garantir produtividade em seus projetos. 
Cuidar da saúde é essencial neste momento e 
adotar hábitos novos e mais saudáveis pode ser 
importante. É um bom momento para repensar 
seus investimentos financeiros.
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Você tem se divertido, capricorniano? É 
importante buscar ativamente o prazer e 
fazer coisas pelas quais você é apaixonado. 
O céu do momento é bacana para 
relacionamentos amorosos, hobbies, estudos 
e tudo mais que possa ser divertido e leve 
em sua vida. Fique aberto a oportunidades 
de relacionamentos amorosos que possam 
surgir neste período, e cuidado para não 
implicar à toa.
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Um bom momento para focar nas coisas 
pessoais, aquariano. Observe como andam 
as questões domésticas, as coisas da casa e 
assuntos de família e, se houver pendencias, 
ou conversas que já deveriam ter acontecido, 
este é o momento. Um momento bom 
também para iniciar reformas e fazer 
negócios envolvendo imóveis. Assuntos 
ligados a burocracia e documentação 
também podem ser resolvidos com mais 
facilidade.
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Humor
Pandeló sem glúten e sem lactose  

MASSA:
l 4 colheres (sopa) de adoçante
l 100 g margarina sem leite
l 3 ovos
l 1 copo (capacidade 250ml) de farinha de 
arroz integral
l 100 ml de leite de coco
l 1/2 copo (capacidade 250 ml) amido de milho
l 1/2 copo (capacidade 250 ml) polvilho doce
l 1 colher (sopa) rasa de fermento
l é possível no lugar do adoçante colocar 1 e 
1/2 copo de açúcar refinado

COBERTURA:
l 100 ml leite de coco
l 1 colher (sopa ) adoçante
l 1 colher (sopa) amido de milho 
l 150 ml água
l 2 gramas de goma

MASSA:
Bata os ovos com a margarina e o adoçante por 5 minutos. Acrescente o leite 
de coco aos poucos, as farinhas e por último o fermento. Asse em uma forma 
pequena em forno médio (180º C) até que, ao enfiar um palito na massa, ele saia 
limpo e seco.
COBERTURA:
Misture os ingredientes e leve ao fogo para cozinhar. Jogue no bolo quente.

É um ótimo momento para fazer mudanças, 
libriano. Se quer mudar um hábito, tomar 
uma atitude, começar ou terminar qualquer 
coisa, a hora é essa. O céu está oferecendo 
coragem extra e energia para fazer acontecer. 
No amor, intensidade afetiva, mais intimidade 
e prazer podem fazer com que a relação 
ganhe vínculos mais profundos. De qualquer 
forma, é importante respeitar os tempos e 
limites que possam se impor e se lembrar 
que as mudanças podem ser bem vindas.

Talvez seja importante ter momentos de pausa 
e mais reflexão, geminiano. É fundamental 
saber guardar segredo e só contar sobre seus 
projetos quando eles de fato já estiverem 
prestes a acontecer. É um bom momento 
para mudar de ideia e cuidar dos detalhes 
das coisas que já estão em andamento. Saber 
se posicionar e impor seus limites também 
é a chave para o sucesso neste momento, 
que também favorece o autoconhecimento 
e a solução de pendências internas.

 No cinema
Um senhor chega à bilheteria do cinema e pede:

– Quero dois ingressos. 
E o bilheteiro pergunta: 
– Para Romeu e Julieta? 

– Não! Para mim e para a minha esposa!  



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 (22)

Edina Edilson Dechechi, 
Adriana Santos, Clarice 
Deimling, FerNandha 
Hermes, Carla Petri, Adriane 
Ames, Dirlene MetzBrecho, 
Sandra Lamb, Siana 
Rohenkohl, Amauri Grando, 
Clemir Falinski, Cami Falcão, 
Rafael Rosa, Sandra Lamb, 
Taylise Robeck, 
Ângela Reginatto,  
Creice Daiane Hofe

l SEXTA (23)
Aline Marki, Jessyca Probst, 
Alexandra Fiedler, Beth 
Serbay, Marlete Lang, 
Vanessa Caroline, Paula 
Cristina Bettio Storck, Joseli 
Stein Lerner, Carla Schiller, 
Ana Patrícia Fontanive,  
Inge Wolfart

l SÁBADO (24) 
Michele Rockenbach, Rosi 
Mara Cardoso Garcia, José 
Maria Mandez, Tainara Alves, 
Francieli Schneider Renna, 
Laura Vitória S. Bonatto

l DOMINGO (25)
Vanessa Monzon, Anelise 
Bast Rauber Dirceu Rauber, 
Cleiton Gustavo, Paula 
Oliveira, Iraci Welter, Nair 
Besen, Leandro Souza, 
Analore Schmidt, Emanuela 
Conradi, Adriana Marcia 
Campos, Tiago Schaefer

l SEGUNDA (26)
Luciana Cechelero, Cristiane 
Ferreira, Rose da Silva, 
Geovana Siebert, Solange 
Pech, Soeli Kochem, Jaque 
Kochen, Edivan Jerke, Alex 

Sippert, Jaque Kochen, 
Juliano Lewin

l TERÇA (27)
Maria Helena Silva, Deni 
Dorneles, Eliane de Oliveira, 
Andreia Rogério, Karine 
Braun Moreira, Juliane 
Tamara De Oliveira G. Holler, 
Ana Claudia Wisniewski 
Eckhardt, Emileni 
Gabrieli Acuña

l QUARTA (28)
Rose Flores, Gerson Kowald, 
Liciane Schulz Burg, Elisabeth 
Brissow, Cleusa Piotrowski, 
Ivete Marli, Patricia Albertina 
Nunes, Neila Coelho, Traudi 
Schoninger, Márcia de 
Oliveira, Wilson Olenkichi, 
Rosane Strenske Gross, Edson 
Borssoi, Nadir Thomas

O tim tim da semana vai para o Jullian Luís Stülp que neste domingo (25) completa mais um ano de vida. 
Na foto ele está acompanhado da esposa Jéssica e da filha Isabella

Cláudio e Joseli Lerner de Entre Rios 
do Oeste. O casal comemora o 
aniversário dela amanhã (23)
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Iniciada a primeira etapa da construção do 
Centro de Convivência do Idoso em Quatro Pontes

O CENTRO-DIA É COMO UMA CRECHE, OU SEJA, OS IDOSOS FICAM NESTE ESPAÇO DURANTE O DIA E NO FINAL DA TARDE VÃO PARA CASAÜ

 O Grupo Regional de Amigos 
e Protetores dos Animais – ONG/
Grapa, de Marechal Rondon, rece-
beu nesta semana um importante 
incentivo por parte do poder 
público rondonense. O presidente 
da entidade, Denilson dos Santos, 
esteve na prefeitura onde assinou 
um termo de permissão de uso de 
bem público. O documento tam-
bém foi assinado pelo prefeito 
Marcio Rauber e pelo secretário 
de Administração, Anderson Loffi.

Trata-se de uma área de 
24.200m² localizada às margens 
da BR-163, próxima ao viaduto de 
acesso ao bairro Barcelona. A enti-
dade, agora, conforme consta no 
documento, terá prazo de 90 dias 
para iniciar a construção da sede. 
O prazo de vigência e validade da 
concessão é de 30 anos, podendo 
ser rescindido ou cancelado.

O Grapa é uma instituição sem 

 Em Quatro Pontes, as máquinas 
já começam a operar para a cons-
trução do Centro de Convivência 
do Idoso (Centro-Dia). A largada 
da primeira etapa ocorreu com a 
limpeza da área, que foi acompa-
nhada pelo prefeito João Laufer, 
além da secretária de Desenvolvi-
mento Social, primeira-dama Odete 
Laufer, do secretário de Finanças, 
vice-prefeito Tiago Hansel, do 
secretário de Obras, Urbanismo e 
Transportes, Luis Carlos Becker, e dos 
vereadores Davi Boufleuher, Gerson 
Perius (Pajé) e Silvestre Rohden.

O Centro de Convivência do Idoso 
conterá 438,78 metros quadrados de 
área e será edificado no Loteamento 
Jardim Primavera, esquina das Ruas 
Padre Aloísio Baumeister e Aloísio 
Kappes. O projeto contempla espaço 
para convivência, sala de atividades, 
refeitório, ambulatório, dormitórios 
masculino e feminino separados, além 
de área administrativa e de apoio, 
como cozinha, lavanderia, almoxari-
fado e banheiros para funcionários. 

Nesta primeira etapa serão exe-
cutados os serviços de infraestrutura, 
superestrutura, alvenaria, cobertura, 
revestimento de paredes (chapisco 
e reboco), piso bruto e instalações 
de água e luz embutidas. A empresa 
Positivo Construtora Ltda. venceu 
a licitação com a proposta de R$ 
389.994,37 e tem 180 dias para 
entregar a obra. 

VALORIZAÇÃO
O prefeito João Laufer comenta 

que o Centro-Dia é uma meta do 

plano de governo e um sonho da 
população. “Estaremos aplicando 
uma emenda parlamentar do depu-
tado federal José Carlos Schiavinato 
(in memoriam) de R$ 470 mil. O 
Centro-Dia é como uma creche, ou 
seja, os idosos ficam neste espaço 
durante o dia e no final da tarde 
vão para casa. Será um trabalho 
amplo com este público-alvo, a fim 
de ofertar as melhores condições 
nos cuidados para com os idosos. É, 
sem dúvida, de grande valia construir 
esse espaço no município. Vamos 
buscar novos recursos para fina-
lizar a obra, que provavelmente 

será concluída até a metade do 
próximo ano”, pondera.  

CONJUNTO HABITACIONAL 
SOCIAL 

Os serviços para implantação do 
conjunto habitacional social “Resi-
dencial Bem Viver”, em frente ao 
Itatiaia e Alvorada, bairros de Quatro 
Pontes, seguem no município. As 
obras de meio-fio, por exemplo, 
estão avançadas. Recentemente, o 
prefeito João Laufer, além da secre-
tária de Desenvolvimento Social, 
primeira-dama Odete Laufer, do 
secretário de Finanças, vice-prefeito 

Tiago Hansel, do secretário de Obras, 
Urbanismo e Transportes, Luis Car-
los Becker, e dos vereadores Davi 
Boufleuher, Gerson Perius (Pajé) 
e Silvestre Rohden estiveram no 
local, conferindo a execução.   

A construção das casas será rea-
lizada pelo Grupo H3 Empreendi-
mentos Imobiliários, de Paranavaí. 
As obras consistem na edificação de 
um loteamento de duas quadras, 
com o total de 62 lotes urbanos, 
nos quais serão construídas as 
unidades habitacionais com área 
de quase 50 metros quadrados, 
divididas em dois quartos, cozinha, 

sala, banheiro e área de serviço 
externa, além da área institucio-
nal, que ficará na divisão entre 
os lotes e o cemitério, para 
implantação de árvores. 

No final de janeiro, 31 famí-
lias assinaram os contratos com 
a Caixa Econômica Federal, via 
Programa Minha Casa Minha 
Vida. Novas inscrições foram 
abertas ao Programa Casa Verde e 
Amarela (reformulação do Minha 
Casa Minha Vida), processo que 
está em andamento, propondo a 
edificação das 31 unidades rema-
nescentes da primeira convocação.

 O SENAC de Marechal Cândido 
Rondon e a Associação Comercial 
de Entre Rios do Oeste (ACIER), 
firmam parceria que beneficiará as 
empresas associadas e seus fun-
cionários, com 25% de desconto 
em diversos cursos da unidade. 
A oportunidade visa a retomada 
econômica pós-pandemia, pro-
porcionando o investimento no 

aperfeiçoamento das empresas e 
colaboradores.

Os benefícios compreendem 
treinamentos do Sistema *Varejo 
e Sistema Corporativo. 

Para consultar os cursos que 
o Senac está ofertando basta 
acessar o site do www.pr.senac.
br e selecionar a unidade de 
Marechal Cândido Rondon.

SENAC e Acier firmam parceria Marechal Rondon cede área para a ONG/Grapa

O presidente do GRAPA, Denilson dos Santos, com o secretário de 
Administração, Anderson Loffi, por ocasião da assinatura do termo

fins lucrativos fundada em 10 de 
agosto de 2014. Ela tem como ati-
vidade fiscalizar o cumprimento 
da legislação que dispõe sobre a 
proteção dos animais, prestação 
de assistência veterinária a animais 
abandonados, doentes, feridos ou 
vítimas de abuso ou maus tratos.

Conforme o presidente Denilson, 
trata-se de um trabalho similar ao 
praticado pela ONG Arca de Noé, 
no entanto, as metas da entidade 
avançam para inserir também 

animais de grande porte no rol 
de preocupação.

Além de buscar promover a 
conscientização junto à população 
sobre a causa animal, também é 
meta do Grapa viabilizar a Cinote-
rapia ou Terapia Facilitada por Cães 
(TFC). Esta prática utiliza o cão como 
facilitador no processo terapêutico, 
estimulando a mente e o corpo em 
tratamento voltado principalmente a 
pacientes com esquizofrenia, e que 
gera comprovados benefícios. 



NA DATA INICIA O VENCIMENTO DA TERCEIRA PARCELA, SEGUINDO A ORDEM DO FINAL DAS PLACAS ATÉ O DIA 28 DE ABRIL. NO MÊS PASSADO OS PROPRIETÁRIOS DE 
VEÍCULOS NO PARANÁ GANHARAM UMA FOLGA NO PAGAMENTO DO IMPOSTO EM RAZÃO DA PANDEMIA
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Pagamento do IPVA será 
retomado nesta quinta-feira

SÚMULA DE EMISÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

CEZAR LUIZ MALDANER E IVANIR FINKLER 
MALDANER, tornan publico que receberam 
do IAP, Licença de Operação para a ativi-
dade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 4.000 animais, implantada no 
Lote Rural 80 –  Linha Felicidade – Distrito 
De São Clemente - Santa Helena – Pr, com 
validade até 08/09/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

OPERAÇÃO
CEZAR LUIZ MALDANER E IVANIR FINKLER 
MALDANER, tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Renovação da Licença de Operação 
para a atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 4.000 animais, implantada 
no Lote Rural 80 –  Linha Felicidade – Distrito 
De São Clemente - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Waldir Brand torna público que irá requerer 
ao IAT, Licença de Operação para Suinocul-
tura implantada no Lote Rural nº 22/C/A, 20º 
Perímetro, Quatro Pontes, Paraná.

SUMULA DE PEDIDO DE RENOVA-
ÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Miguel José Heck torna a público que irá 
requerer do IAT Renovação de Licença 
Simplificada de Suinocultura, no LR 31 do 
Per 06, no Município de Quatro Pontes, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA
OSMAR VORPAGEL torna público que 
recebeu do IAT Licença Ambiental Simplifi-
cada para a atividade de PISCICULTURA, 
a ser implantada no LOTE RURAL No 29-A 
NA LINHA AGUA VERDE, MUNICIPIO DE 
QUATRO PONTES - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA
OSMAR VORPAGEL torna público que 
requereu do IAT Licença Ambiental Simpli-
ficada para a atividade de PISCICULTURA, 
a ser implantada no LOTE RURAL No 29-A 
LOCALIZADO NA LINHA AGUA VERDE, 
MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PR.

 O pagamento do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automo-
tores (IPVA) 2021 será retomado 
nesta quinta-feira (22), com o início 
do vencimento da terceira parcela, 
seguindo a ordem do final das placas 
até o dia 28 de abril.

No mês passado os proprietá-
rios de veículos no Paraná ganha-
ram uma folga no pagamento do 
imposto. Em razão do acirramento 
da pandemia da Covid-19, a Secre-
taria da Fazenda postergou em um 
mês o vencimento das parcelas.

Assim, as três parcelas restantes 
tiveram seus prazos adiados em um 
mês: a terceira, que deveria ser paga 
em março, teve seu prazo poster-
gado para abril, e assim sucessiva-
mente até a quinta e última parcela, 
em junho. Enquanto em muitos 
estados a cobrança já foi feita em 
sua integralidade, os contribuintes 

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA
CAROLINA NATALI LANGER ROSSATO torna 
público que requereu do IAT  Licença Ambiental 
Simplificada para a atividade de PISCICULTURA, a 
ser implantada  no LOTE RURAL No 50-B, LOCA-
LIZADO NA LINHA TRES VOLTAS,  MUNICIPIO 
DE QUATRO PONTES - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA
CAROLINA NATALI LANGER ROSSATO torna 
público que recebeu do IAT Licença Ambiental 
Simplificada para a atividade de PISCICULTURA, 
a ser implantada no LOTE RURAL No 50-B, 
LOCALIZADA NA LINHA TRES VOLTAS, 
MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PR.

REQUER LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

MARILENE WESSLER, torna público que 
irá requerer ao IAT a Licença Operação 
(Ampliação) para a atividade de suinocultura 
sistema terminação, instalada no imóvel rural 
denominado como Parte do Lote Rural nº 
02 da Gleba nº 12, Distrito de São Roque, 
Santa Helena/PR. 

RECEBEU LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)

MARILENE WESSLER, torna público que 
recebeu do IAT a Licença Instalação (Amplia-
ção), validade dia 18/12/2020,  da atividade 
de suinocultura sistema terminação, instalada 
no imóvel rural descrito como Parte do Lote 
Rural nº 02 da Gleba nº 12 - Distrito de São 
Roque, Santa Helena/PR. 

REQUER LICENÇA DE 
OPERAÇÃO (AMPLIAÇÃO)

CLEYTON PALUDO E LEONOR PALUDO, 
tornam público que irão requerer ao IAT a 
Licença de Operação (Ampliação) para a 
atividade de suinocultura, localizada na 
LINHA SANTA CRUZ,  ZONA RURAL, 
Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)

CLEYTON PALUDO E LEONOR PALUDO, 
tornam público que receberam do IAT a Licença 
Instalação (Ampliação) para a atividade de 
suinocultura com validade até dia 21/07/2021, 
localizado na LINHA SANTA CRUZ,  ZONA 
RURAL, Santa Helena/PR.

paranaenses ganharam mais três 
meses para a quitação.

O objetivo do adiamento foi 
de oportunizar ao contribuinte a 
manutenção de suas obrigações tri-
butárias com o Estado, considerando 
a vigência do Decreto nº 4.319, de 
23 de março de 2020, que declarou 
estado de calamidade pública, e 
as medidas restritivas visando o 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública do Decreto nº 6.983, 
de 26 de fevereiro de 2021.

A proposta não acarreta renúncia 
de receita, mas apenas o desloca-
mento dos vencimentos parcelados 
do IPVA 2021. Os demais critérios 
previstos na legislação, como acrés-
cimos financeiros e quantidade de 
parcelas permaneceram os mesmos.

COMO PAGAR
Em dezembro do ano passado, 

a Secretaria da Fazenda autorizou 
o pagamento do IPVA 2021 em até 
cinco parcelas mensais – até então, 
o parcelamento máximo era de três 
meses. O aumento das parcelas foi 
implementado para facilitar a vida 
do contribuinte paranaense tendo 
em vista as dificuldades causadas 
pela continuidade da pandemia 
do coronavírus.

Importante lembrar que os con-
tribuintes não receberão boleto 
para efetuar o pagamento, nem 
qualquer outro tipo de correspon-
dência. Para emitir a guia, basta 
acessar http://www.fazenda.pr.gov.
br/ipva. É preciso ter em mãos o 
número do Renavam, que consta 

no Certificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículos (CRLV)

Apenas com o número do Rena-
vam também é possível pagar o 
imposto diretamente nos caixas ou 
canais de atendimento de sete bancos 

credenciados: Banco do Brasil, Itaú, 
Santander, Bradesco, Sicredi, Banco 
Rendimento e Bancoop. A quitação 
do IPVA é requisito obrigatório para 
emissão certificado de licenciamento 
de veículo pelo Detran/PR.

No início desta semana acon-
teceu nas dependências da Clínica 
da Mulher, a entrega de um freezer 
de 142 litros e de 10 bombas tira-
-leite materno-elétricas. Os itens 
foram doados pelo Rotary Club 25 
de Julho, por meio do Programa 
de Aleitamento Materno Rondon 
(PROAMAR) para o Projeto Nutriz.

O ato de entrega contou com 
a presença da secretária de Saúde, 
Marciane Specht, do médico e dire-
tor-técnico da Atenção Primária à 
Saúde, Rambert Bessa, da enfermeira 
e coordenadora do Projeto Nutriz, 
Alexandra Mendonça, de integran-
tes do Rotary 25 de Julho, como 
o presidente, Valdecir Seefeld, a 
próxima presidente, Aline Marki, o 
coordenador do PROAMAR, Maxion 
Souza, e os sócios Gerciney Gomes 
Ramos e vereador Sargento Dionir.

De acordo com a secretária Mar-
ciane, com a chegada do freezer e 
das bombas de tira-leite, o Projeto 

Nutriz, que antes era exclusivo na 
Unidade de Saúde do Botafogo, 
poderá ser ampliado, graças à 
parceria com o Rotary.

A coordenadora do Projeto 
Nutriz, enfermeira Alexandra, conta 
que com o freezer, o leite materno 
poderá ser recolhido mais de uma vez 
por semana, pois, com a chegada do 
freezer, passa a ter um lugar para a 
armazenagem do material por mais 
tempo. Ainda segundo ela, o leite 
recolhido é encaminhado para o 
Banco de Leite Humano do Hospital 
Bom Jesus de Toledo e é destinado 
para os bebês de UTI, como tam-
bém, é encaminhado para os demais 
hospitais, quando necessário.

O presidente do Rotary, Valdecir 
Seefeld, destaca que o freezer e as 
bombas foram adquiridos através 
de um projeto feito por meio do 
Programa PROAMAR, aprovado 
pelo Distrito 4640 e que garantiu 
o recurso para a compra dos itens.

Rotary Club 25 de Julho doa freezer 
e 10 bombas tira-leite materno-

elétricas para o Projeto Nutriz
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A cada R$ 100 
poupados

Poupança
Programada

Números da 
sorte em dobro

1 número da sorte
para concorrer=

=
Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br
Promoção comercial vinculada a Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO, CNPJ nº 74.267.170/0001-73 e 
Processo SUSEP nº 15414.619105/2020-02. Período de 15/03/2021 até 20/12/2021. Durante toda a promoção, serão sorteados até R$ 2.500.000,00 em 
prêmios, sendo 5 (cinco) sorteios semanais de R$ 5.000,00, 1 (um) de R$ 500.000,00 em outubro e 1 (um) de R$ 1.000.000,00 ao final da promoção, líquidos 
de Imposto de Renda IR (25%), conforme legislação em vigor. Regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. SAC SICREDI 08007247220. SAC ICATU 0800 
2860109 (atendimento exclusivo para informações relativas ao sorteio de capitalização). Ouvidoria ICATU. Imagens meramente ilustrativas.

Eu vou poupar
    de montão
E juntar o maior
        dinheirão.

E você,
vem com
a gente?

Concorra a

Não espere
escolher 

            vai viver!QUEM

PARECE EXAGERO, MAS NÃO É.
A falta de consciência pode 
custar muito caro: a vida! 

FAÇA SUA PARTE.


