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Oeste perde Schiavinato
A família esperava um milagre, 

mas ele não veio e a região Oeste 
perdeu um dos seus representantes 

políticos mais ativos. Faleceu na 
noite de terça-feira (13), vítima da 
covid-19, o deputado federal José 

Carlos Schiavinato. Municipalista 
e defensor do setor produtivo, 

Schiavinato deixa uma lacuna difícil 
de ser substituída na representação 

política regional. 
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José Carlos Schiavinato
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ENTREVISTA
Cleunice Majolo 
foca na seriedade 
para atender 
comunidade de 
Quatro Pontes
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Acimacar 
elege nesta 
quinta a sua 

nova diretoria
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MEU FILHO NÃO CABE NESSE QUARTO

No início, vocês acharão este título 
para a matéria um pouco inusitado, 
mas conforme lê-la, acabarão enten-
dendo onde quero chegar. 

Matéria lincada também aos cons-
trutores da construção civil, empre-
endedores ousados e porque não 
dizer visionários, pois investem seu 
dinheiro apostando em um projeto 
e na melhor aceitação de clientes 
cada vez mais exigentes na hora de 
comprar, com necessidades próprias 
e particularidades diversas.

Imóvel é algo que não se compra 
com frequência, portanto o hábito de 
analisar a planta não é algo fácil para 
as pessoas. Nesta hora analisam coi-
sas pontuais e pessoais, móveis, por 
exemplo: na sala precisa entrar a mesa 
que ganhei da minha mãe...de meu 
sofá gigante não me desfaço...meu 
guarda-roupas é alto e a parede é 
baixa...meu carro é grande, não cabe 
nesta garagem...tenho um barco, onde 
vou colocar?...tenho dois cães, um 
gato e um papagaio, portanto não há 
espaço para meus filhos...minha avó 
é idosa, não pode subir escadas...o 

*Empresário, Corretor de Imóveis e Perito Avalia-
dor Imobiliário. Proprietário da Integrity Imobiliária 
e Incorporadora.
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banheiro é pequeno e eu sou grande, 
o box então, nem pensar...

Poderia escrever páginas e páginas 
com objeções. Então voltamos ao cons-
trutor e perguntamos, e aí?

A resposta virá de sua experiência 
na planta melhor aceita, onde precisa 
ter ao menos dois banheiros, uma sala 
onde caiba a televisão e o sofá, local 
para jantar, lavanderia, cozinha e quar-
tos pensando em móveis planejados, 
garagem para até dois carros populares, 
churrasqueira(não pode faltar), pequena 
sobra de lote para arejar o ambiente, 
eureca, temos a planta. Vale ressaltar 
que o imóvel ideal é aquele que cabe 
em nosso bolso, não é mesmo?! A maior 
procura está em imóveis com metra-
gens entre 80 e 100 metros quadrados, 
chegamos ao ponto da defesa do nosso 
construtor, o mercado é assim, apostar 
em construções caras e gigantes não 
parece ser coerente. Então passamos 
a ter que considerar os fatos, desape-
gar quando possível e adequar quando 
necessário.

Mas e minha mesa, meu sofá, 
minha caminhonete, meus pets?... Caso 

Representatividade
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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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persistam estas objeções, trabalho para 
o super corretor resolver, mergulhar no 
mercado e encontrar o que seu cliente 
deseja e ponto final.

Certa vez, deixei de vender um apar-
tamento “fantástico” justamente por-
que meu cliente tinha um filho de 2,16 
metros de altura e não cabia no quarto 
que seria destinado para ele, esta foi 
a situação de não poder desapegar, 
nem mesmo adequar, foi o momento 
de   encontrar o apartamento onde 
coubesse a criança e pronto.

Sempre que converso com meus 
amigos construtores, passo o feedbeck 
do que acontece na hora de vender, 
como sabemos a argumentação é 
sempre válida, mas a adequação se 
faz necessária, principalmente quando 
confrontamos possibilidade de compra 
x necessidade própria.

Há que ressaltar que os filhos ficam 
maiores que os pais, isso sempre vai 
dar “pano para manga”.

Abraço a todos!!

Este editorial já estava pronto e desta-
cava o ganho de representatividade política 
que a região de Marechal Cândido Rondon 
com ascensão de Elio Rusch (DEM) e Ade-
mir Bier (PSD) a cadeiras na Assembleia 
Legislativa do Paraná. Afinal, é a nossa 
região que ganha dois representantes 
no parlamento estadual, retomando a 
representatividade política, mesmo que 
por tempo provisório.

Mas, na noite de terça-feira uma 
notícia que ecoou nas redes sociais 
chocou toda região e nos obrigou a 
reescrever este artigo.

“Esperávamos um milagre. E ele não 
veio. Ou aconteceu de uma forma que 
agora não sabemos compreender. José 
Carlos Schiavinato acabou de falecer na 
noite dessa terça-feira, 13 de abril”, dizia 
a nota publicada nas redes sociais do 
deputado federal Schiavinato.

Se por um lado, foi uma semana que 
ganhamos representatividade estadual, 
perdemos, e muito, em nível federal 
com a morte do deputado federal José 
Carlos Schiavinato. 

A morte de Schiavinato abre uma 
lacuna sem precedentes na história polí-
tica da região nas últimas décadas, ao 
perder a sua representação na Câmara 
dos Deputados. Essa nossa microrregião, 
do extremo Oeste do Paraná, chegou a 
ter três deputados federais há alguns 
anos, com Werner Wanderer (Marechal 
Rondon) Dilceu Sperafico (Toledo), Moacir 
Micheletto (Assis Chateaubriand). Agora 
ficam sem nenhum representante no 
Congresso Nacional.

Escrevíamos no artigo anterior que, 
mesmo com os dias de mandato contados, 
a certeza é que tanto Elio quanto Ade-
mir irão fazer o melhor para direcionar 
recursos estaduais aos municípios que 
sempre representaram e aí vai muito 
além de Marechal Cândido Rondon. Aliás, 
a representatividade regional dos dois 
tem feito falta na região. 

Contudo, ainda é incalculável a falta 
que Schiavinato fará em Brasília, especial-
mente aos municípios, cujos prefeitos da 
região, independente de partido, tinham 
nele uma espécie de passarela para ter 
acesso aos convênios e recursos fede-
rais. Obviamente que o espaço será 
preenchido por outros, mas não será 
a mesma coisa. Schiavinato tinha um 
compromisso com a região e ele era um 
homem de honrar seus compromissos 
desde os tempos de prefeito de Toledo 
e depois como deputado estadual. 

A sua morte deixará um vazio político 
difícil de ser recuperado. Por isso, no ano 
que vem, quando novamente formos às 
urnas para eleger nossos representantes 
no parlamento, vamos refletir sobre isso. 
A escolha de representantes que possam 
defender as bandeiras da nossa cidade 
e região é essencial para o desenvolvi-
mento de todos, inclusive de quem não 
gosta de política. 

Repercutiu, de forma muito positiva, nas redes sociais a notícia de que proprietários de terrenos baldios 
são multados em Marechal Rondon. O auto de infração poderá ser entregue pessoalmente, via postal ou em 
casos de não localização do proprietário do lote, via Diário Oficial do Município de Marechal Rondon. Após 
receber o documento, o dono do terreno tem até 30 dias para proceder a limpeza, caso contrário a prefeitura 
deve efetuar a limpeza e realizar a cobrança do serviço.
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OESTE DO PARANÁ PERDE JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO, UM DOS MAIS ATIVOS DEPUTADOS FE-
DERAIS DE SUA HISTÓRIA

Ü

“Esperávamos um milagre. 
E ele não veio” Ademir deputado

Durante a sessão plenária da última terça-feira (13), o presidente da 
Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB) 
empossou o deputado Ademir Bier (PSD), que assumiu a função parlamentar. 
O termo de posse foi assinado e o juramento realizado pelo mais novo 
deputado estadual desta legislatura. Bier assumiu seu sexto mandato 
no Legislativo paranaense após o falecimento do deputado Delegado 
Recalcatti (PSD), ocorrido na última sexta-feira.

Avaliação
Antes de assumir a cadeira, Ademir Bier disse que passou o final de 
semana avaliando a situação com a família, amigos e lideranças. Ele só 
tomou a decisão efetiva de assumir a vaga na segunda-feira (12), depois 
de conversar com o governador Ratinho Junior. “Foi uma avaliação 
muito profunda que fiz no final de semana e a história da minha vida 
como vice-prefeito, prefeito e cinco mandatos de deputado estadual 
não me dava o direito de renunciar a esse mandato. Tive que tomar essa 
atitude, com a concordância da minha família que foi importante e quero 
durante esse ano desempenhar a função”, disse na posse, lamentando 
a morte do Delegado Recalcatti.

Mandato temporário
Ademir Bier ficou em dúvida se assumiria ou não a cadeira de deputado 
por que ocupava um cargo na diretoria da Cohapar, do qual teve que 
abrir mão. Também pelo fato de que a qualquer momento tenha que 
deixar a assembleia. Para isso acontecer, basta um dos titulares da 
coligação PSD/PSC que são secretários de Estado (Guto Silva e Marcio 
Nunes), resolva sair do governo e voltar à Assembleia. Por isso deve ter 
sido decisiva a conversa com o governador. Certamente Ademir teve 
a garantia que ficará deputado até abril de 2022, prazo legal para que 
Guto e Nunes se desincompatibilizem do governo para poderem ser 
candidatos em outubro.

Bakri é efetivo
Ademir era o terceiro suplente do PSD, sendo que os dois primeiros, 
Hussei Bakri e Mara Lima, já estavam na Assembleia substituindo os 
titulares Guto Silva e Marcio Nunes. Com a morte do Delegado Recalcatti, 
o deputado Hussein Bakri, líder do Governo na Assembleia Legislativa, 
até então primeiro suplente, passa a ter mandato efetivo, independente 
do retorno de algum dos titulares.

Dois deputados
Com votações frustradas na eleição de 2018, os rondonenses Ademir 
Bier e Elio Rusch ficaram fora da Assembleia. Coincidentemente agora 
retornam à Casa praticamente no mesmo tempo. Elio voltou uns dias 
antes de Ademir, no dia 31 de março, para ocupar pela segunda vez a 
vaga da deputada Maria Victória (PP), que tirou licença maternidade. 
Agora, mesmo que temporariamente, Marechal Cândido Rondon e 
região voltam a ter dois deputados estaduais. 

Chiquinho
Não foi apenas a morte do deputado federal José Carlos Schiavinato que 
causou comoção no meio político regional esta semana. Na madrugada 
de quarta-feira (14) faleceu também o ex-prefeito de São Pedro do 
Iguaçu, Francisco Dantas de Souza Neto, o Chiquinho (PSD). Ele estava 
internado com covid-19 na UTI do Hospital Moacir Micheletto, em Assis 
Chateaubriand, mas não resistiu e faleceu. Muito conhecido na região 
pelo seu carisma, Chiquinho foi prefeito de São Pedro do Iguaçu em três 
oportunidades e encerrou seu último mandato em dezembro de 2020. 

 

“Esperávamos um milagre. E ele 
não veio. Ou aconteceu de uma 
forma que neste momento não 
sabemos compreender. José Carlos 
Schiavinato acabou de falecer na 
noite dessa terça-feira, 13 de abril”. 
Foi dessa forma que a família e a 
assessoria do deputado José Carlos 
Schiavinato levou ao conhecimento 
público, através das redes sociais, 
a morte do deputado.

Schiavinato morreu aos 66 anos, 
vítima de consequências decorrentes 
da covid-19 que contraiu no final 
de fevereiro. Ele estava internado 
no Hospital Sírio-Libanês, em Bra-
sília, desde 3 de março. No dia 10 
de março precisou ser intubado e, 
apesar da luta, não resistiu e faleceu. 

A morte do parlamentar acon-
teceu um mês e um dia após o 
falecimento de sua esposa, Dona 
Marlene, cujo ocorrido ele nunca 
soube. Marlene estava em trata-
mento de câncer e acabou con-
traindo covid também, tendo 
falecido no mesmo hospital em 
10 de março. Nesse período um 
dos filhos, Leandro, igualmente 
contraiu a doença e se recuperou, 

em Curitiba. O outro filho, Rafael, 
acompanhou o martírio dos pais em 
Brasília. Schiavinato deixa também 
as noras e seis netos.

Ele é o primeiro deputado federal 
em exercício a falecer em decorrên-
cia da doença. A vaga deixada na 
Câmara será assumida pelo suplente 
Valdir Rossoni (PSDB-PR).

TRAJETÓRIA
José Carlos Schiavinato nasceu 

em Iguaraçu em 12 de setembro 
de 1954 e teve uma vida dedicada 
ao serviço público. Ele chegou em 
Toledo no ano de 1979, com ape-
nas 24 anos. Engenheiro Civil, teve 
sua primeira grande oportunidade 
profissional na cidade durante a 
gestão do então prefeito e ex-de-
putado estadual Duílio Genari. Virou 
servidor público e foram 25 anos de 
dedicação. Foi secretário municipal 
e membro atuante na sociedade.

Essa condição o levou a ser pre-
feito de Toledo por duas gestões, 
de 2005 a 2012. Na sua gestão ficou 
conhecido por ter transformado a 
cidade em termos de infraestrutura. 

Depois, exerceu seu mandado 

José Carlos Schiavinato 
tinha 66 anos Ü

como deputado estadual (2015-
2018), para o qual foi eleito com 
61.507 votos.  Em 2018 foi eleito 
deputado federal (2019-2022) com 
75.540 votos, com votação em 301 
municípios, sendo o candidato mais 
votado em 17 deles.

Municipalismo e a atuação na 
defesa do setor produtivo do Bra-
sil estiveram entre suas maiores 
bandeiras. Ele era membro titu-
lar da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural.

“Muito triste, pelo 
ser humano que 
se foi, pela sua 
família e pela 
grande trajetória, 
além da perda 
irreparável 
em termos de 

representação política da região”.
Beto Lunitti, prefeito de Toledo

“Ele era um líder 
incontestável que 
demonstrou muita 
competência como 
prefeito. Como 
político ele fazia a 
diferença, superando 
como deputado 

federal toda a expectativa que tínhamos. 
Lamento muito pelos filhos e demais familiares 
que estão sofrendo muito pela perda da 
mãe há poucos dias e agora do pai”.
Dilceu Sperafico, ex-deputado federal

“Foi o deputado 
federal mais votado 
em Marechal 
Rondon na última 
eleição e nosso 
município foi o 
segundo reduto 
eleitoral dele, 

atrás apenas de Toledo. Consciente disso, 
o deputado sempre foi muito respeitoso, 
cuidadoso e interessado por Marechal, 
fazendo com que trabalhasse bastante, 
trazendo recursos importantes ao município. 
É uma perda de difícil reparação. É difícil 
vislumbrar uma liderança na nossa região que 
possa substituir Schiavinato”. 
Marcio Rauber, prefeito de Marechal Rondon

“A perda é grande 
e irreparável. 
Perdemos um 
grande representante 
das causas 
municipalistas, que 
trouxe inúmeras 
conquistas para 

o nosso Município, enquanto deputado 
estadual e federal. O Oeste do Paraná 
sente muito esta grande perda”.
Ari Maldaner, prefeito de Entre Rios 
do Oeste

“Não é só a região 
que perde um 
grande representante 
na Câmara Federal, 
mas todo o estado 
do Paraná. Sempre 
foi um deputado 
que defendeu bons 

projetos, um parlamentar municipalista, que 
defendia os interesses dos municípios. A 
região perde seu principal representante. Vai 
fazer muita falta”.
Laerton Weber, prefeito de Mercedes

“Homem que deixou 
pra nós um legado 
de política, de 
amizade, de retidão, 
de transparência. 
Estamos de luto, 
tristes, porque não 
contávamos com 

essa perda tão profunda. Fica o registro de 
todos nós prefeitos, de levar adiante os sonhos 
que sempre nutriram o deputado Schiavinato: 
a transparência, a construção, fazer as coisas”.
Leonaldo Paranhos, prefeito de Cascavel 
e presidente da Amop 

“Foi um grande 
parceiro de Nova 
Santa Rosa. Nunca 
mediu esforços para 
atender as demandas 
da comunidade, que 
sempre o recebeu 
e acolheu com 

carinho. Schiavinato foi um modelo de gestor, 
amigo, homem e profissional, um ser humano 
exemplar que deixou a sua marca de pessoa 
íntegra e honesta.”
Norberto Pinz, prefeito de Nova Santa Rosa

“Para Pato 
Bragado e região 
é uma perda 
muito grande. Ele 
representou muito 
para a região, 
desde que era 
prefeito com o 

trabalho a nível de Amop. Homem de 
caráter, um municipalista convicto. Vai 
fazer muita falta”.
Leomar Rohden, o Mano, prefeito de 
Pato Bragado

“Era um homem 
de palavra, 
que cumpria o 
que prometia. 
Particularmente, 
sempre me 
espelhei muito 
nele. Foi quem 

nos incentivou a iniciar o asfalto rural no 
município, entre muitas outras coisas. Era 
uma referência para toda a região. Vai 
fazer muita falta”.
João Laufer, prefeito de Quatro Pontes

REPERCUSSÃO
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Não espere
escolher 

            vai viver!QUEM

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

FAÇA SUA PARTE.

SICOOB AGRO É PARA VOCÊ
Somos para todos. 
Somos para quem acredita no poder do campo.
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A ATUAL PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE 
QUATRO PONTES, 
QUE SEMPRE FOI 
MUITO ATUANTE NA 
COMUNIDADE, FALA 
DA EXPECTATIVA 
PARA MAIS ESTA 
GESTÃO

pedagoga, acadêmica do último semestre de Serviço Social e vereadora-presidente do legislativo de Quatro Pontes, 
Cleunice Majolo, possui um extenso currículo de atuação na comunidade. Foi Conselheira Tutelar por quase 7 anos, 
inclusive, presidente por dois mandatos. Lecionou em escolas de Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa e 
Toledo. Sempre foi muito atuante em instituições como pastorais de igrejas, Pastoral da Criança, APMFs, Conselhos 
Municipais, entre outros. Na política, ingressou após ter feito uma votação expressiva quando foi candidata ao 
Conselho Tutelar, o que despertou o interesse do seu partido (DEM) para lançar seu nome como candidata a vere-
adora. Na eleição de 2008, ficou na primeira suplência, assumindo a cadeira deixada pelo vereador Max, que foi 
para secretaria de Viação e Obras. Em 2012, participou novamente do processo eleitoral, elegendo-se vereadora. 
Na oportunidade assumiu a presidência da Câmara, sendo a segunda mulher no município a assumir este posto. Em 
2016 ficou na suplência, quando foi convidada para assumir como diretora de Departamento da Assistência Social, 
cargo esse que exerceu até 2020, quando novamente se reelegeu vereadora e mais uma vez foi eleita presidente 
do legislativo. Mulher batalhadora, determinada, dedicada e comprometida com a comunidade, por isso, o jornal 
Tribuna do Oeste quer trazer um pouco de sua história, seu trabalho e pretensões. 

“Quero ser conhecida como 
alguém que atendeu a sociedade 

de forma séria e efetiva”

Ü

n TRIBUNA DO OESTE – Como estão os trabalhos frente 
ao legislativo de Quatro Pontes?

CLEUNICE MAJOLO - Desde quando assumi os tra-
balhos frente à presidência da Câmara Municipal de 
Quatro Pontes, a minha missão foi dar andamento aos 
trabalhos legislativos no mais estrito cumprimento da 
nossa Lei Orgânica e Regimento interno, tratando com 
seriedade e transparência as demandas da sociedade, 
dos colegas vereadores e do Poder Executivo. Temos 
buscado trazer aos projetos que tramitam pela Casa de 
Leis motivações concisas e coerentes, para que os atos 
legislativos possam estar bem amparados e apresentar 
com clareza para população o trabalho que está sendo 
realizado. Ademais, nesse espírito de transparência, 
associado às novas estratégias que a pandemia tem 
imposta, passamos a transmitir as sessões ordinária pelo 
Facebook. Atualmente, as pessoas podem, pela página 

Cleunice Majolo, 
que pela quarta 

vez assumiu 
cadeira no 
legislativo 

quatropontense

do Facebook da Câmara Municipal de Quatro Pontes, 
acompanhar, todas as segundas-feiras, a transmissão 
ao vivo das sessões. Pretendo em minha gestão, elevar o 
grau de seriedade nos projetos e matérias que tramitam 
na casa e estreitar o acesso e participação popular em 
nossa atividade, buscando sempre o apoio da sociedade 
em nossas ações, aliás, a maior missão que temos é servir 
e atender aos anseios comuns da sociedade.

n Com está o relacionamento entre os vereadores?
De maneira geral, a Câmara de Quatro Pontes, sempre 

foi marcada pela amistosidade, ou seja, não se regis-
tram conflitos pessoais entre vereadores, independente 
de partidos que ocupam ou ideologias que seguem. 
Como presidente, minha missão é zelar pela ordem e 
o decoro de nossa Câmara, algo que tem sido muito 
fácil em Quatro Pontes, pois todos vereadores, tem se 
demonstrado pacíficos, solícitos, justos e coerentes com 
as demandas sociais, discutindo de maneira intensa 
as matérias que são postas em pauta, mas, na grande 
maioria das vezes, pela persuasão e bom senso, che-
gando a conclusões unânimes, que se formalizam nas 
sessões. Percebo que estamos com uma ótima equipe 
de vereadores e eu, na minha posição de presidente, 
estou sempre à disposição dos colegas para fazer tudo 
que for necessário para o bom desenvolvimento das 
matérias legislativas e, consequentemente, dar ao cida-
dão um serviço de excelência. 

n A pandemia afetou o trabalho na câmara de 
vereadores?

A pandemia trouxe diversas demandas à 
Casa de Lei, pois muitas das reivindicações 

populares, que acabaram por se conver-
ter em matérias legislativas, tiveram a 
covid-19 como objeto motivador. No 
entanto, os trabalhos internos da Câmara 

não foram significativamente afetados, 
estamos realizando as sessões e reuni-
ões de maneira normal, somente com 
restrições ao público. Embora tivemos 
momentos de proibição de acesso ao 
público e outros de limitação de acesso, 
vejo que a transmissão das sessões pela 
Rádio Comunitária e pelo Facebook têm 
suprido a necessidade de participação 
popular, inclusive, podendo se verificar 
nos registros da página da Câmara no 
Facebook, mais de mil visualizações 
em vídeos de sessões, número que 
nunca se alcaçaria de forma presencial.

Além disso, já tivemos algumas 
reuniões e temos traçado planos para 
reuniões e sessões virtuais, caso se 
tenha um agravamento na pandemia 

ou esta venha atingir diretamente integrantes da casa de 
leis, tudo para seguir os trabalhos legislativos da melhor 
forma possível e sem prejuízos para a sociedade. 

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

O relacionamento com o Poder Executivo tem sido 
ótimo, aliás, somos da mesma coligação política. O Prefeito 
João sempre tem se demonstrado muito receptivo em 
todas das demandas do Legislativo e sempre manteve suas 
portas abertas para qualquer dos vereadores pudessem 
pessoalmente conversar para esclarecimentos e solici-
tações, tornando a inter-relação legislativo/executivo 
algo eficiente e efetivo, que culmina na otimização dos 
serviços público e benefícios à população. A continui-
dade desse bom relacionamento, tende a concretude 
dos objetivos do plano de governo que elegeu o atual 
mandatário e vereadores e desenvolvimento de um 
Quatro Pontes cada vez melhor.

n Qual é a marca que a sua gestão pretende deixar?
Eu sempre tive como característica pessoal minha a 

proximidade com as pessoas, até mesmo pela minha atuação 
junto ao CRAS, eu sempre me dediquei muito em ajudar as 
pessoas e auxiliar nas mais diversas questões. Na Câmara, 
eu não tenho com fugir de minha essência empática e 
carismática, que me levam em atender diretamente as 
demandas das pessoas naquilo que posso ajudar enquanto 
Vereadora e Presidente da Câmara. Mas igualmente, pre-
tendo ser rígida no cumprimento do regimento interno 
da casa e da Lei Orgânica Municipal, dando não somente 
o atendimento à sociedade, mas um atendimento sério, 
impessoal e com o mais estrito cumprimento das regras 
impostas à administração pública. Então se fosse para eu 
resumir a marca que eu quero deixar, poderia dizer que 
quero ser conhecida como alguém que atendeu a sociedade 
de forma séria e efetiva”.

n Qual o seu futuro político? Têm pretensões de se 
candidatar a um cargo ao executivo?

É muito cedo para tratar desse assunto. Meu foco no 
momento é otimizar a atividade legislativa e dar o meu 
melhor como Vereadora e Presidente da Câmara. No futuro, 
a população e meu partido político devem estar decidindo 
sobre os futuros candidatos e se meu nome entrar em 
pauta, certamente que ficarei muito honrada, mas ainda é 
cedo para qualquer sondagem ou definição nesse sentido.

n Considerações finais.
Agradeço o carinho que a comunidade de Quatro Pontes 

sempre teve para comigo, Município que não têm preconceito 
e nem é machista, exemplo que novamente elegemos três 
mulheres. E um agradecimento muito especial ao jornal 
Tribuna do Oeste que sempre foi companheiro e gratidão 
pelo convite para participar dessa entrevista. Forte abraço.
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NESTE PERÍODO APRESENTOU 61 PROPOSIÇÕES, DENTRE AS QUAIS REQUERIMENTOS, INDI-
CAÇÕES, PROJETOS DE LEI E PROJETOS DE RESOLUÇÃO, ALÉM DE DIVERSAS OUTRAS EM 
COAUTORIA COM OUTROS VEREADORES

Ü

Vereador Arion 
presta contas 
dos 100 primeiros 
dias de mandato

Parlamento
Egídio Rodrigues, vereador de Pato Bragado, solicitou a instalação 
de iluminação pública no trajeto da ciclovia que interliga o Lago 
Municipal até a Indústria Pato Lages. 

Vereador de Quatro Pontes Jean Marcos Caramore Steltter sugeriu 
a criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento como incentivo 
à Indústria e Comércio, em decorrência da pandemia.

Vereadores de Quatro Pontes Cleunice Majolo, Davi José Nicaretta 
Boufleuher e Gerson Luis Perius sugeriram gestões do Executivo junto 
a Emater visando providências quanto à reposição de profissional 
efetivo que atenda as demandas especificas.

Vereador quatropontense Silvestre Rohden sugeriu ao executivo a 
colocação de solo brita na Linha Flor da Serra em trechos específicos.

Parlamentares de Quatro Pontes Cleunice Majolo, Davi José Nicaretta 
Boufleuher e Gerson Luis Perius sugeriram ao Executivo Municipal que 
estude a viabilidade e elabore Programa de Recuperação Fiscal - Refis 
no Município de Quatro Pontes, para permitir que os contribuintes que 

se encontram inadimplentes possam regularizar suas situações fiscais. Também 
sugeriram a elaboração de um plano piloto para pavimentação asfáltica de todas 
as vias urbanas e rurais existentes no município, classificando as vias em razão 
prioritária de recebimento da benfeitoria.

Vereadores de Entre Rios do Oeste Valdeir Sales, Lisa Hansen e Robson Lerner 
sugeriram a execução de pavimentação asfáltica em estradas rurais da Linha 
Vista Alegre.

Luiz Carlos Machado, edil entrerriense, sugeriu o nivelamento nas 
bocas de lobo do perímetro urbano.

Valdeir Sales e Lisa Hansen, de Entre Rios do Oeste, sugeriram a execução de 
pavimentação com pedras irregulares, nas localidades de Linha Divisa, com-
preendendo a extensão da propriedade do Senhor Silvio Schuster até a estrada 
principal da Linha Divisa (que recentemente foi executada obra de recape asfál-
tico) e na estrada entre as Linhas Golondrina e Vista Alegre, compreendendo a 
extensão entre a propriedade da Senhora Vera Lang e a subestação da Copel.

Dirceu Woelfer e Andreia Heerdt Hilger, vereadores de Mercedes, sugeriram 
que o Executivo Municipal, elabore projeto técnico que permita a construção de 
uma ciclovia na extensão que interliga a Sede Municipal até o Distrito do Arroio 
Guaçu, incluindo-se no projeto a implantação de energia com painéis fotovoltaicos.

A vereadora de Mercedes, Kelli Kolm, sugeriu ao Executivo Municipal, 
estudos, visando a implantação de Bueiros Inteligentes no Município 
de Mercedes, com a implantação de filtros internos.

Ari Schmidt, vereador de Nova Santa Rosa, sugeriu a iluminação na 
área de lazer do Bairro Recanto Feliz.

Felipe Schindler, edil nova-santa-rosense sugeriu a possibilidade de 
modificar o estacionamento nas proximidades do portão de entrada 
do Lar dos Idosos Emanuel.

Marli Hardt, vereadora de Nova Santa Rosa sugeriu iluminação 
pública em ruas de Planalto d’Oeste.

Cleiton Freitag (Gordinho do Suco) solicitou que a Secretaria 
de Saúde de Marechal Rondon que procure incluir no roteiro 
prioritário de vacinação contra a Covid-19 os pastores, padres e 
demais líderes religiosos que atuam em Marechal Cândido Rondon. 

Também solicitou envio de ofícios aos Deputados Federais Evandro Roman, 
José Carlos Schiavinatto, Hermas Parcianello (Frangão) e Sergio Souza, apre-
sentando pedido do Vereador que abaixo subscreve para que empenhem 
esforços junto ao Governo Federal para garantir os recursos suficientes e 
impedir a paralisação das obras de duplicação da BR-163.

Claudio Kohler (Claudinho), edil rondonense, solicitou que o Execu-
tivo Municipal tome as providências devidas visando nominar as vias 
públicas do novo Parque Industrial 4 com os nomes dos integrantes 
da primeira diretoria da Acimacar, em justa e necessária homenagem 
àqueles que contribuíram diretamente para o surgimento desta que hoje é uma 
das melhores e maiores associações comerciais per capita do Brasil.

O vereador Arion Nasihgil ini-
ciou nesta semana a divulgação 
dos dados e números dos cem 
primeiros dias de seu segundo 
mandato como parlamentar de 
Marechal Cândido Rondon.

Em sua primeira legislatura, 
que iniciou em 2017 e finalizou em 
2020, o vereador sempre manteve 
a população informada acerca de 
sua atuação enquanto represen-
tante do povo. Somente naquele 
período, Arion foi autor ou coautor 
de 842 proposições apresentadas 
na Câmara Municipal, o que lhe 
outorgou o título de vereador mais 
produtivo da história de Marechal 
Cândido Rondon.

Já nesses cem primeiros dias, 
finalizados no começo de abril, ele 
apresentou 61 proposições, dentre 
as quais requerimentos, indicações, 
projetos de lei e projetos de reso-
lução, além de diversas outras em 
coautoria com outros vereadores, 
o que novamente o coloca como o 
membro mais produtivo do legis-
lativo rondonense.

O primeiro projeto apresentado 
e que já está em tramitação na 
Câmara Municipal é aquele que 
cria o Banco de Ideias Legislati-
vas, denominado “e-Câmara”, cuja 
intenção é facilitar à população a 

O prefeito de Nova Santa 
Rosa, Norberto Pinz, esteve 
reunido recentemente com seus 
secretários, diretores e demais 
servidores públicos para tratar 
do Plano Plurianual (PPA). Nesta 
primeira reunião ficou definido que 
as lideranças irão informar o chefe 
do Poder Executivo sobre seus 
planos. No documento, que será 
feito posteriormente, constarão 
as diretrizes, objetivos e metas 
das políticas públicas, visando 
o bem-estar da população nas 
diversas áreas.

O PPA é o instrumento de 
planejamento governamental de 

Prefeito de Nova Santa Rosa e 
secretários se reúnem para tratar do PPA

propositura de requerimentos e 
projetos de lei, entre outras deman-
das, aos vereadores. Através dele, 
explicou Arion, a democracia par-
ticipativa será ainda mais possível, 
de modo que qualquer cidadão 
ou entidade do município poderá 
sugerir proposições que poderão 
ser transformadas em projetos para 
tramitar na Casa de Leis.

Arion esclareceu que prestar 
contas do seu trabalho é uma 
obrigação, visto que é dever de 

todo agente político ser trans-
parente sobre sua atuação com 
a população que o escolheu. 
“Foram cem dias muito pro-
dutivos, com propostas que 
se transformaram em melho-
rias reais para nossa popula-
ção. Meu dever é representar e 
servir o meu povo, e trabalhar 
muito, prestando contas do meu 
trabalho, nada mais é do que 
retribuir a confiança que recebi 
nas urnas”, finalizou o vereador.

médio prazo, previsto no artigo 
165 da Constituição Federal que 
estabelece, de forma regionali-
zada, as diretrizes, objetivos e 
metas da Administração Pública 
organizado em programas, 
estruturado em ações, que 
resultem em bens e serviços 

para a população. O PPA tem 
duração de quatro anos, come-
çando no início do segundo ano 
do mandato do chefe do poder 
executivo e terminando no fim 
do primeiro ano de seu sucessor, 
de modo que haja continuidade 
do processo de planejamento.
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PARA PARTICIPAR É NECESSÁRIO ACESSAR O LINK: HTTPS://ASSEMBLEIA.CURIA.COOPÜ
O presidente da Cooperativa 

de Eletrificação e Desenvolvimento 
Econômico de Marechal Rondon 
– Cercar –, Alcino Biesdorf, emitiu 
recentemente edital convocando 
os 1770 associados para Assem-
bleia Geral Ordinária, na modali-
dade virtual, que acontece nesta 
quinta-feira, dia 15 de abril, a partir 
das 7h, com a presença de 2/3 dos 
associados; 8h, com a presença da 
metade mais um dos associados; 
e às 9h, com a presença de, no 
mínimo, 10 associados.

Para os associados que desejam 
participar, inicialmente é necessá-
rio ligar para a Cercar, no telefone 
3284-4100, ramal 4102, para rea-
lizar cadastro, informando dados 
pessoais. Um e-mail será enviado 
para confirmar o cadastro. No dia 
da assembleia é necessário aces-
sar o link: https://assembleia.curia.
coop/.  Para registrar presença é 
necessário acessar a plataforma 
“Curia”, que já terá o usuário e 
senhas cadastrados.

Estado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

TEMAS FORAM DISCUTIDOS EM WEBINAR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO
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DESTAQUE
Empresarial
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Estúdio da BelezaEstúdio da BelezaEstúdio da BelezaEstúdio da BelezaEstúdio da Beleza
Djenifer OttDjenifer OttDjenifer OttDjenifer OttDjenifer Ott
Cabelos em geral,
maquiagem, designer de
sobrancelhas, depilação,
manicure e muito mais, você
encontra no Estúdio de
Beleza Djenifer Ott, em
Mercedes, na Avenida João
XXIII, nº 11.
Uma das novidades da
empresas é também quanto
ao alongamento de unhas.
Também é representante do
Boticário, Mary Kay, Avon,
Natura, entre outros
produtos na linha de beleza.
O WhatsApp da empresa é o
(45) 98823-2531.

Djenifer Ott, proprietária

 O Paraná conta hoje com 179
pequenas cooperativas da agricul-
tura familiar, que congregam
41.542 associados, e 517 associa-
ções da agricultura familiar com
25 mil integrantes. Juntas elas fa-
turaram no último ano R$ 500 mi-
lhões. O fortalecimento dessas ins-
tituições, a exemplo do que ocor-
reu com as grandes cooperativas
paranaenses na década de 60,
passa pelo acesso ao crédito e fi-
nanciamento a investimentos.

Essas questões foram temas
de encontro virtual promovido
pela Secretaria da Agricultura e
Abastecimento, por meio do pro-
grama Coopera Paraná, na sex-
ta-feira (25). Mais de 100 pesso-
as participaram ativamente da
discussão online. Atualmente, o
maior entrave a esse crédito pas-
sa pelas dificuldades de garanti-
as de pequenas cooperativas e
associações e que muitas vezes
podem ser substituídas por alter-
nativas que hoje são aceitas pe-
las instituições financeiras.

O secretário da Agricultura e
do Abastecimento, Norberto Or-
tigara, falou sobre uma ação mais
agressiva de crédito para aten-
der a agricultura familiar por parte
das instituições do Governo do
Paraná, como a Agência de Fo-
mento e o Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE). “É uma determinação do
governador Carlos Massa Ratinho
Júnior que o Estado do Paraná

promova uma ação mais ousada
de crédito e políticas de redução
do custo do dinheiro”, disse.

Segundo Ortigara, será enca-
minhado para a Casa Civil ade-
quações da Lei de Subvenção
Econômica, introduzindo o con-
ceito de juros zero que pode che-
gar no máximo a 3% para proje-
tos bem estruturados nas áreas
de olericultura, frutas, flores, lei-
te, carnes, peixe, erva mate, pi-
nhão, seda, café, agroindústria
familiar, cooperativas da agroin-
dústria familiar e apoio à irriga-
ção e a energias renováveis. Con-
comitante a essa iniciativa será
encaminhada à Assembleia Legis-
lativa do Estado o Orçamento
para 2021 que propõe apoio fi-
nanceiro às cooperativas da agri-
cultura familiar que precisam de
capital para se estruturarem.
“Com o programa Coopera Pa-

raná queremos ajudar essas ins-
tituições a se solidificarem e pro-
mover um avanço importante
para gerar emprego e renda no
Estado”, afirmou.

O secretário lembrou que a
Coamo, uma das maiores coope-
rativas do Brasil, hoje fatura cer-
ca de R$ 17 bilhões por ano e a
C-vale, outra grande cooperativa
paranaense, fatura cerca de R$ 11
bilhões por ano. “E elas começa-
ram pequeninas há mais de 50
anos, também com a ajuda do
Estado. Hoje vivem como gran-
des organizações que são”, dis-
se ele. “Para isso é preciso se
estruturar e ter uma construção
permanente, que certamente vai
ampliar e muito as chances de
sucesso para essas cooperativas
da agricultura familiar que estão
hoje sendo atendidas pelo pro-
grama Coopera Paraná”.

 A Secretaria de Agricultura
Familiar e Cooperativismo do Mi-
nistério da Agricultura prorrogou
o prazo de validade da Declara-
ção de Aptidão ao Pronaf (DAP) por
conta da pandemia da Covid-19.

De acordo com portaria publi-
cada, foi prorrogada por seis
meses a vigência das declarações
com vencimento entre os dias 24
de setembro e 31 de dezembro
de 2020. Já as DAPs que expiram
entre os dias 1º de janeiro de 31
de março de 2021 terão a valida-
de estendida por três meses.

As alterações serão realizadas
diretamente nas DAPs, de forma
automática, e poderão ser consul-
tadas no “Extrato DAP”. Em mar-

Ministério prorroga validade das
Declarações de Aptidão ao Pronaf

ço, a pasta já havia feito uma pri-
meira prorrogação da validade
das DAPs devido à pandemia.

A medida ocorre com o ob-
jetivo de evitar a locomoção de
agricultores até os órgãos e en-
tidades emissoras de DAP na
busca pela renovação do docu-
mento e para garantir aos bene-
ficiários a continuidade do aces-
so às políticas públicas da agri-
cultura familiar.

“Desde o início da pandemia,
estamos trabalhando diuturna-
mente em medidas que auxiliem
o pequeno produtor na manuten-
ção da sua produção e distribui-
ção, adotando as medidas de se-
gurança necessárias. A nova pror-

rogação do prazo de validade das
declarações é importante, pois a
DAP é indispensável para que o
agricultor familiar consiga acessar
as políticas públicas de crédito e
os programas de compras insti-
tucionais”, ressalta o secretário de
Agricultura Familiar e Cooperati-
vismo, Fernando Schwanke.

Levantamento realizado pela
Coordenação do Cadastro da
Agricultura Familiar da secreta-
ria aponta que, com a iniciativa,
mais de 846 mil DAPs terão sua
vigência prorrogada, garantindo
que milhares de agricultores fa-
miliares continuem acessando
programas e projetos executa-
dos pelo ministério.

Ü

Idealize Materiais de Construção e Elétricos 
Desde 2008, o mês de abril é de festa na Idealize Materiais de 

Construção de Nova Santa Rosa, já que se trata do mês de aniversário 
da loja. Em 2021 a empresa completa 13 anos de atividades, 

oferecendo completa linha de materiais de construção, do início ao 
final da obra. Também oferece toda a linha de materiais elétricos. 
Os proprietários da loja são José Wolmar Stoffel e Jonas Lenz, que 
agradecem a todos os clientes e amigos por estes anos de parceria. 
A empresa está localizada na Avenida Santo Cristo, 1137, e o fone  

(45) 3253-1281. Faça uma visita ou solicite um orçamento.

José Wolmar Stoffel e Jonas Lenz, sócios proprietáriosÜ

Marechal Decor  
A Marechal Decor é 
uma loja que oferece 
os melhores produtos e 
serviços em persianas, 
divisórias, pisos, forro 
de PVC, entre outros 
produtos, para deixar a 
sua casa sempre mais 
bonita e aconchegante. 
A loja atende toda a 
região e está localizada 
na Avenida Rio Grande 
do Sul, 5630, Vila 
Gaúcha, em Marechal 
Rondon.  Orçamentos 
podem ser solicitados 
pelo telefone (45) 3254-
0066 ou WhatsApp (45) 
99961-0762.

Ivete Ivanir Freitag, 
sócia-proprietária: 
“trabalhamos com 
produtos de alta 
qualidade, fornecidos 
pelas melhores marcas”

Ü

Germânia 
 piso grelhado para 

granjas de suínos 
A Germânia Artefatos de 

Cimento de Entre Rios do Oeste 
oferece completa linha em 

lajes, postes para alambrados, 
pavers e recentemente se 

especializou na fabricação de 
pisos grelhados para granjas de 
suínos. Conforme o engenheiro 
civil e proprietário da empresa, 

Giovani Fim, o piso grelhado 
facilita o manuseio, reduz a 

mão de obra oferece mais 
higiene, e menos consumo

de água nas baias. 
Na hora de construir ou 

reformar, consulte os benefícios 
do piso grelhado na Germânia. 

A empresa está localizada no 
parque industrial em 
Entre Rios do Oeste. 

O telefone para contato é o 
(45) 99935-0828 ou 3257-1664. 

Gionavi Fim, proprietário 
da empresa

A votação poderá ser realizada 
por meio de vídeo conferência. As 
informações e orientações estão 
contidas no edital e também no 
site www.cercar.com.br.

Entre os itens da ordem do 
dia está a prestação de contas 

Alcino Biesdof, 
presidente da 
Cercar convida 
os associados a 
participar

SERÃO SORTEADOS: 
02 máquinas de lavar roupas de 12Kg Eletrolux;
02 centrífugas de roupa Muller;
04 Smartphones Samsung Galaxy A 10s.

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. 

O município de 
Entre Rios do Oeste, 
através da Secretaria 
de Indústria Comércio e 
Desenvolvimento Eco-
nômico, em parceria 
com a ACIER- Asso-
ciação Comercial e 
Industrial de Entre Rios 
do Oeste, está promo-
vendo a Campanha 
Nota Fiscal Premiada 
“Especial Dia Das Mães”. 
O munícipe compra no 
comércio, o cliente 
solicita a nota fiscal e 
troca por cupons, na 
Secretaria de Indústria 
Comércio e Desenvolvimento Eco-
nômico, junto à prefeitura.

As Notas Fiscais deverão ser 
entregues ou apresentadas em 
sua via original, as quais poderão 
sofrer exame preliminar, por parte 
de quem as recebe, e sendo ver-
dadeiras receberão um carimbo 
exclusivo da campanha

A cada R$ 100,00 em notas 
emitidas no comércio local, para 
consumidor ou usuário de serviço 
(Nota fiscal de venda ao consumidor 
final proveniente de empresa com 
inscrição de ICMS no município de 
Entre Rios do Oeste ou nota fiscal 
de prestador de serviços com ins-
crição municipal em Entre Rios do 

Oeste), será concedido 1 cupom 
para concorrer aos prêmios. Limi-
tando-se a, no máximo 30 cupons 
por Nota Fiscal (Ex. nota fiscal no 
valor de R$ 5.000,00, o consumidor 
terá direito a 30 cupons).

As trocas de notas fiscais, con-
forme o regulamento; poderão 
ser efetuadas até as 17h do dia 
07/05/2021, no ponto de troca da 
Prefeitura de Entre Rios do Oeste.

O Sorteio será realizado no dia 

07 de maio, às 17h na Prefeitura. O 
Secretário de Indústria, Comércio 
e Desenvolvimento Econômico 
Mayson Eberhart, pede a popu-
lação para que faça suas compras 
em Entre Rios do Oeste, prestigie 
e valorize o Comércio Local. Assim 
possibilita que recursos sejam 
revertidos para manter e forta-
lecer a economia do município, 
proporcionando mais qualidade 
de vida a toda população.

Entre Rios do Oeste lança campanha Nota Fiscal Premiada
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Eleição e posse da nova diretoria da 
Acimacar acontecem nesta quinta-feira 

CARLA RIEGER BREGOLI CONCORRE À PRESIDÊNCIA DA ENTIDADE Ü

Os empresários associados a 
Associação Comercial e Empresa-
rial de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar) tem até dia 19 de abril, 
segunda-feira, para aderirem as 
Campanhas Promocionais de 2021 
promovidas pela entidade.

Realizadas tradicionalmente pela 
Associação Comercial rondonense, as 
campanhas celebram três importantes 
datas para o comércio: o Dia das 
Mães, celebrado em 9 de maio, o Dia 
dos Pais, em 8 de agosto e o Natal, 
em 25 de dezembro. “Neste ano, a 
grande novidade é o aumento do 
número de consumidores sorteados, 
que passou de 271 em 2020 para 
318 em 2021, um aumento de 47 
pessoas que serão contempladas. 
Na campanha Amor Sempre Pre-
sente, serão 104 sorteados e no Natal 
Premiado, 214 pessoas.”, detalha a 

vice-presidente do Comércio, Geo-
vana da Silva Krause.

O valor total de prêmios que 
serão distribuídos nas duas cam-
panhas é de R$ 140 mil, sendo R$ 
40 mil para a campanha de Mães e 
Pais, divididos em dois sorteios, e 
R$ 100 mil na campanha de Natal, 
divididos em três sorteios. 

Considerado um dos principais 
serviços da Acimacar, as Campanhas 
Promocionais permitem que os 
empresários valorizem ainda mais 
seus clientes, oportunizando que 
sejam contemplados com vales-
-compras de diversos valores, além 
de atuarem como fomentadores 
da economia do município. “A rea-
lização das nossas campanhas só 
é possível graças a parceria das 
empresas participantes, bem como 
o apoio dos nossos patrocinadores, 

que ajudam a viabilizar as campa-
nhas e incentivar o comércio da 
nossa cidade”, complementa a 
vice-presidente da Acimacar.

 
CAMPANHA UNIFICADA
A exemplo do ano passado, a 

Campanha Amor Sempre Presente, 
que celebra o Dia das Mães e dos 
Pais, será unificada, iniciando em 
03 de maio e sendo encerrada em 
09 de agosto.

Neste modelo, os cupons são 
cumulativos para os dois sorteios, 
o primeiro realizado em maio e o 
segundo em agosto. “Em cada um 
dos sorteios da Campanha Amor 
Sempre Presente, os empresários 
oportunizam a seus clientes a con-
correrem a 52 vales-compras, nos 
valores de R$ 1,5 mil, R$ 500 e R$ 
300, somando R$ 20 mil em prêmios 

em cada sorteio”, detalha Geovana.
 

NATAL PREMIADO
Assim como nos anos anterio-

res, a Campanha Natal Premiado 
continua sendo o maior evento 
promocional da Acimacar em 
parceria ao comércio rondonense.

Nos três sorteios, também com 
cupons cumulativos, serão premia-
das 214 pessoas, que concorrem a 
vales-compras nos valores de R$ 
3 mil, R$ 2 mil, R$ 1 mil, R$ 500 e 
R$ 300. “Esta é uma oportunidade 
excelente que a Acimacar oferece 
para o empresário presentear o 
seu cliente, ao mesmo tempo em 
que fomentamos o comércio da 
nossa cidade, já que o valor dos 
prêmios volta a circular na economia 
de Marechal Cândido Rondon”, 
conclui Geovana.

 PATROCINADORES
As campanhas Amor Sempre 

Presente e Natal Premiado da Aci-
macar contam com o patrocínio 
da Edemar Imóveis, Frimesa e do 
Sicoob Marechal, sendo legalizada 
pela Secretaria de Acompanha-
mento Fiscal, Energia e Loteria 
(Sefel), ligada ao Ministério da 
Economia e Fazenda.

 
ASSOCIE-SE

Se você é empresário e quer 
usufruir dos benefícios das Cam-
panhas Promocionais da Acimacar, 
entre outros produtos e serviços 
oferecidos pela entidade, entre em 
contato conosco e torne-se sócio 
da maior associação comercial 
per capita do Estado do Paraná! 
Mais informações: (45) 3284-5700 
e (45) 99900-0217.

A Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar) realiza nesta 
quinta-feira, dia 15, a eleição e 
posse da nova diretoria. Apenas 
uma chapa se inscreveu para a ges-
tão 2021/2022, encabeçada pela 
farmacêutica Carla Rieger Bregoli.

 
ELEIÇÃO

A eleição para definir a próxima 
diretoria da Acimacar acontece das 
8h30 às 17h45, de forma presencial 
na sede da entidade, por meio de 
voto secreto. Cada associado da 
entidade tem direito a um voto. 
Para participar da votação, será 
necessário realizar o agendamento 
de horário pelos telefones (45) 

3284-5700 ou WhatsApp (45) 
99993-7604, bem como seguir 
todos os protocolos de higiene 
e distanciamento social, a fim de 
evitar aglomerações.

 
AGO

A Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) acontece na mesma data, a 
partir das 18h30, sem presença de 
público em virtude da pandemia 
do coronavírus.

Na solenidade, haverá a leitura 
do parecer do Conselho Fiscal 
da Gestão 2019/2021, apuração 
dos votos pela Comissão Eleito-
ral, formada por três associados 
e, em seguida, a posse do novo 
dirigente da entidade.

Prazo para adesão às Campanhas Promocionais da Acimacar encerra na segunda-feira

CHAPA
Presidente – Carla Rosane Rieger Bregoli (Farmácia FarmaVidda)
1º Vice-Presidente – Ricardo Luiz Leites de Oliveira (Ricardo Leites Arquitetos)
2º Vice-Presidente – Gerson Jair Froehner (Priori Sistemas)
Secretário – Dirceu da Cruz Vianna (Rádio Educadora)
Tesoureira – Eli Hofer (Organização Contábil Rondon)
VP Comércio – Geovana Aparecida da Silva Krause (Loja Silva)
VP Indústria – Sandro Luiz Zastrow (Estofaria Zastrow)
VP Agronegócios – Elói Darci Podkowa (Copagril)
VP Prestação de Serviços – Marcos Rogério Kasburg (Auto Mecânica Marcão)
VP Produtos e Serviços – Maicon Raupp (Construforma)
VP Informações Cadastrais e Proteção ao Crédito – Eduardo Berndt (EB Treinamentos e Consultoria)
VP Feiras e Campanhas – Elizeu Marcio dos Reis (Tadeu Materiais de Construção)
VP Desenvolvimento Profissional – Mairus Gruber (Gruber – A loja do Marceneiro)
VP Patrimônio – Hilário Laurindo Kayser (Gráfica Escala)
VP Cooperativismo – Airton de Souza (Sicredi Aliança PR/SP)
VP Responsabilidade Social – Sandra Marisa Meine Rieger (Casa Rieger)
VP Responsabilidade Ambiental – Legário Gilberto Von Mühlen (Beto Marcas)
VP Núcleos Setoriais – Ildemar Kanitz (Colégio Evangélico Martin Luther)
VP Turismo – Paulo Rodrigo Coppetti (Rapport Comunicação Visual)
VP Relações Públicas – Pedrinho Lourival Hartwig (Rádio Difusora)
VP Inovação e Tecnologia – Nilmar João dos Santos (Evolusoft Sistemas)
VP Conselho Jovem Empreendedor – Andreia Roberta Carlson (Indústria Top Vet)
VP Conselho da Mulher Empresária – Maira Fernanda Ludwig Rossetto (Verde Vale Turismo)
 

VOGAIS       
Mirta Steinmacher (Posto Panorama)
Celito Acelino Rauber (Cresol)
Paulo Adriano Grenzel (Escomar)
Fernando Barros Fenner (Sicredi Aliança PR/SP)
 

CONSELHO FISCAL – TITULARES
Edson Doebber (Nober Assessoria Contábil)
Laercio Cipriano (C3 Assessoria Contábil)
Jackson Jandir Hubner (Sicoob Confiança)
 

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES  
Sandra Nair Kuhn (Sandra’s Confecções)
Inara Luckmann (Foto Revelest)

Edemar Wollstein (Edemar Imóveis)
 

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÕES,
 EVENTOS E MARKETING  

Josué Luiz Simionato Maioli (Tropical Yamaha)
Arno Kunzler Jornal (O Presente)
Marlise Sulzbach Ricardi (Agrícola Horizonte)
 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS SINDICAIS
Ademar Bayer (Sindicomar)
 

CONSELHO ORIENTADOR
Luciano Cremonese (Ultra Sistemas)
Ana Carolina Hildebrandt Seyboth (Grupo Sempre Vida)
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O Lar dos Idosos Emanuel, de 
Nova Santa Rosa, foi inaugurado em 
06 de agosto de 2000, juntamente 
com a Igreja Sociedade de Cristo. 
O início das atividades, porém, se 
deu em 16 de agosto de 2001. Nas 
dependências já existia um lar que 
estava desativado, por isso, de agosto 
a abril do ano seguinte a estrutura 
passou por reformas e adequações e 
novas instalações foram construídas.

“ORFANATO” DE ADULTOS 
FOI IDEALIZADO PELO 
PASTOR WALDEMAR ERICH 
KRÜGER, JÁ FALECIDO

Lar dos Idosos Emanuel:
 20 anos de dedicação 

ao serviço de acolhimento

Susana Krüger, diretora do Lar, e esposa de Christoph, filho de Waldemar: 
“Me sinto muito privilegiada em poder fazer parte desta missão. Sou da 
Argentina e sinto que Deus me encaminhou para que pudesse fazer parte 
deste importante projeto. Estou há mais de 10 anos na direção do Lar. 
Cresci muito, pois aprendemos algo novo todo dia. Os idosos fazem parte 
da nossa família. Meus filhos cresceram aqui dentro. Não chamamos de 
asilo, pois é algo muito frio. Aqui realmente é um Lar, onde todos são bem 
atendidos. Temos uma excelente equipe de funcionários. Agradecemos a 
todos pelo empenho e dedicação”.

Christoph Krüger, presidente da entidade e filho do Pastor Waldemar: “Me sinto 
responsável por todos que estão no Lar. Sinto muito alegria em poder continuar 
este legado deixado pelo meu pai, Waldemar. É uma satisfação fazer este trabalho 
em conjunto com a minha família. Temos o sonho de viabilizar um novo Lar, 
ainda maior, para atender mais pessoas. Há muitas pessoas que necessitam de 
um espaço assim. Atendemos idosos de vários municípios da região. Temos muito 
a agradecer a todos que sempre colaboraram com o Lar”.

Pastor Waldemar Krüger 
(in memoriam)

Emanuel Lauf, em homenagem a 
ele, o Lar leva esse nome

Idosos institucionalizados

l Idealizador
O Lar Emanuel foi idealizado 

pelo estimado Pastor Waldemar 
Erich Krüger a partir de uma 
necessidade de amparar os 
pais das crianças que estavam 
acolhidas no orfanato. Uma 
singularidade onde os filhos 
eram trazidos para o orfanato e 
posteriormente os pais também 
precisavam de cuidados. A partir 
dessa necessidade, pastor Wal-
demar começou a idealizar um 
“orfanato” para adultos.

Nesse contexto Deus con-
firmou no coração do Pastor 
Waldemar a necessidade de cui-
dar dos adultos e idosos desam-
parados. Por isso, alguns  dos 
primeiros idosos acolhidos no Lar 
Emanuel eram pais de crianças 
acolhidas no orfanato. 

l O trabalho continua
O Lar Emanuel é mantido pela Sociedade Beneficente Lar 

Belém que foi fundada em 1973 pelo Pastor Waldemar Erich 
Kruger e sua família. O pastor chegou no Brasil em 06 de agosto 
de 1966, inicialmente no Rio Grande do Sul. Em meados do 
ano de 1967 mudaram-se para o Paraná, inicialmente na Linha 
Arapongas e em 1969 para a Linha Jaguarundi no Município de 
Nova Santa Rosa, onde até hoje está localizada a matriz do Lar 
Belém. 

Waldemar foi enviado como pastor missionário pela Missão 
Alemã Glaube Hoffnung Liebe. Pastor Waldemar faleceu em 
18 de novembro de 2018, mas sua família juntamente com os 
membros da Igreja de Cristo, dão continuidade a este importante 
trabalho.

l Equipe
Hoje o Lar conta com uma equipe de 28 colaborado ras, sendo 

enfermeiras, nutricionista, cozinheiras, serviço de apoio (limpeza e 
lavanderia), assistente social, cuidadoras, recepcionista, diretora e 
coordenadora que trabalham em plantões para atender os idosos 
de forma continuada e ininterrupta. 

l Ampliação
Recentemente iniciou-se um 

projeto para uma nova ampliação 
das vagas oferecidas, motivados pela 
grande fila de espera que sempre 
há e no aumento da expectativa de 
vida das pessoas. A perspectiva é de 
futuramente oferecer até 60 vagas de 
acolhimento. 

l Agradecimentos
A direção do Lar Emanuel apro-

veita o espaço para agradecer a Deus, 
em primeiro lugar, pela oportunidade 
de servir ao próximo e por suprir as 
necessidades; também as muitas 
pessoas que através das doações e 
do esforço em conjunto da comu-
nidade sempre estão dispostos a 
responder aos chamados; as igrejas, 
clube de mães e idosos, corais, grupos 
universitários por sempre lembrarem 
de inserir os idosos em suas visitas e 
apresentações permitindo a eles con-
vívio social; as famílias pela confiança 
depositada aos serviços e pela ajuda 
nas campanhas de arrecadação; e a 
todos os colaboradores que incansa-
velmente se esforçam para manter 
os cuidados e o bem estar de todos, 
oferecendo dignidade e qualidade de 
vida.

Foto atual da instituição
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Projeto de remodelação do Lar Emanuel
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l Condução dos trabalhos
O Lar Emanuel é conduzido por uma diretoria administrativa sendo 
presidida pelo filho do pastor, Christoph Krüger. A diretoria é composta por nove mem-

bros que deliberam sobre as decisões e caminhos a serem seguidos pela associação, bem 
como pela sua diretora, Susana Krüger.  

A associação é uma instituição sem fins lucrativos, que se mantém através das doações, 
campanhas de arrecadação e das mensalidades dos idosos. 

Atendendo a legislação, 51% das vagas de idosos são para fins sociais, onde os idosos 
contribuem com 70% do valor do salário. Nestas vagas são atendidos os idosos que não 
possuem vínculos familiares, em situação de rua e/ou que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social. As demais vagas são oferecidas para idosos que possuem familia-
res, mas que estão com vínculos familiares fragilizados e também idosos com família, mas 
que precisam de cuidados d iários e especializados. Como o objetivo do Lar Belém não é 
obter lucro, mesmo as mensalidades das vagas particulares são relativamente inferiores as 
cobradas pelas demais instituições da região. Por esse motivo, continuamente são realizadas 
campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, fraldas geriátricas 
entre outros. As doações são fundamentais para manter o atendimento. 

l Nome
O Lar Emanuel tem este nome em 

homenagem a um tio do Pastor Wal-
demar, Emanuel Lauf, que foi um dos 
principais doadores para a aquisição da 
propriedade onde se localiza o Lar. 

l Atendimentos
No primeiro ano de atividades o Lar 

contava com quatro idosos acolhi-
dos e três colaboradoras. No decorrer 
destes 20 anos o Lar já cuidou de 218 
idosos. Atualmente tem capacidade de 
acolher 40, em três alas de dormitórios 
(feminino, masculino e casais). O espaço 
também é composto de sala de convi-
vência, refeitório, cozinha, lavanderia, 
posto de enfermagem e enfermaria, 
escritórios de recepção, almoxarifado, 
rouparia, estacionamento e quarto de 
isolamento. Ocupa uma área de aproxi-
madamente 9 mil m². 

Trabalho incansável Depoimentos do presidente, diretora e coordenadora enfatizam o 
trabalho com muito amor e carinho que é realizado diariamente.

Eline Schmidtke, coordenadora 
da entidade: “O trabalho 
no Lar Emanuel não pode 
ser visto apenas como um 
trabalho, é necessário ter o 
dom para lidar com os idosos. 
Dedicação, empatia e respeito 
as particularidades de cada 
um são fundamental. Somos 
uma grande família, com 
alegrias, tristezas, dificuldades 
e perdas. Temos uma equipe 
de colaboradoras que são 
parceiras e fazem toda a 
diferença. O importante é 
desenvolver o trabalho de 
forma técnica e humanizada”.
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Sicredi é patrocinador master do 
Vôlei Marechal para a temporada 2021

A EQUIPE DISPUTARÁ QUATRO COMPETIÇÕES NO CENÁRIO NACIONALÜ

Nesta sexta-feira, dia 16 de 
abril, acontecerá a primeira live 
do projeto Marechal Multicultu-
ral Online. O evento inicia às 19h, 
com transmissão pela página da 
prefeitura, no Facebook.

Neste primeiro momento 
irão participar artistas musicais 
na categoria rock, sendo eles Bil 

Foi assinado na terça-feira (12) 
o contrato do patrocinador master 
para a temporada 2021 da equipe 
Vôlei Marechal. Trata-se da coo-
perativa de crédito Sicredi.

Estiveram presentes os repre-
sentantes do Sicredi e do Vôlei 
Marechal. Na oportunidade o 
técnico da equipe, Miro dos San-
tos, ressaltou a importância dos 
parceiros do projeto e a expectativa 
para esta nova temporada.

“O Sicredi abraçou o projeto, 
assim como os demais parcei-
ros. Só temos a agradecer, afinal 
será um ano de muito trabalho 
e chances reais de títulos”, des-
tacou Miro.

COMPETIÇÕES
 A equipe feminina adulta 

de voleibol que irá representará 

Marechal Cândido Rondon no 
cenário nacional, já está há 30 
dias em treinamento. A equipe 
disputará quatro competições: 
Copa Sul, Campeonato Regional, 
Campeonato Paranaense Divisão 
A e a Superliga C, considerada 
a divisão de acesso nacional. Se 
as “meninas” do Vôlei Marechal 
tiverem sucesso junto a Superliga 
C, serão guindadas a Superliga 
B, a um passo do alto escalão 
nacional do voleibol.

A primeira competição a ser 
disputada este ano será a Copa 
Sul, dias 14, 15 e 16 de maio em 
Passo Fundo/RS.

Os parceiros do projeto são: 
Sicredi, Agrícola Ho rizonte, Estrela 
10, Grupo Azul de Postos, Jaclani 
Esportes e Prefeitura de Marechal 
Cândido Rondon.

A ginasta de Pato Bragado, 
Fernanda Francieli Lenz Heine-
mann, 13 anos, viajou na terça-feira 
para Aracaju (SE), onde vai inten-
sificar os treinamentos ao lado 
das demais atletas para participar 
do Campeonato Panamericano 
Juvenil de Ginástica Rítmica a ser 
realizado em junho, na Guatemala. 
Filha de Renato Lenz e Micheli 
Heinemann, Fernanda foi con-
vocada para integrar a Seleção 

Brasileira de Ginástica Rítmica. 
Ela competirá pela Associação 
de Ginástica Toledana (Agito), 
na modalidade conjunto.

O que iniciou como uma brin-
cadeira, por intermédio de aulas 
de circo no Projeto Piá Luz do 
Futuro em Pato Bragado, apresenta 
resultados fantásticos, fruto de 
muito esforço, dedicação, cora-
gem e, principalmente, uma fé 
inabalável. 

No início desta semana, por 
meio de nota oficial da Confede-
ração Brasileira de Voleibol, a atleta 
Ana Luiza Rudiger, do projeto Feras 
do Vôlei, do Colégio Evangélico 
Martin Luther foi convocada para 
os treinamentos da Seleção Brasi-
leira Sub-20 Feminina, visando à 

disputa do Campeonato Mundial 
da categoria, que será realizado 
de 09 a 18 de julho na Holanda e 
na Bélgica.

Ana e mais 19 atletas deverão 
se apresentar no dia 19 de abril, 
no Centro de Desenvolvimento do 
Voleibol (CDV) em Saquarema- RJ.

Vox Duo, Duorock e Full Rocker 
Duo. A programação será apre-
sentada por Ueslei Stankovicz e 
terá a participação do secretário de 
Esporte e Lazer, Diogo Schneider.

A organização do evento é da 
prefeitura de Marechal Rondon, por 
meio das secretarias de Cultura, Indús-
tria, Comércio e Turismo, Assistência 

Social, Esporte e Lazer, Saúde e da 
Fundação Promotora de Eventos 
(PROEM). O objetivo é valorizar 
a produção artística e estimular a 
música, principalmente em função 
da pandemia do novo coronavírus.

A programação será composta 
por demais noites de apresenta-
ções com artistas musicais locais, 
também nas categorias popular, 
gospel e sertanejo. 

As inscrições para participar do 
evento ainda podem ser feitas até 
o dia 23 de abril, na prefeitura, por-
tando os documentos pessoais e o 
comprovante de endereço. Há pré-re-
quisitos que devem ser observados 
para participar do evento, como ter 
idade mínima de 16 anos; não ser 
servidor público de qualquer esfera; ter 
residência comprovada em Marechal 
Cândido Rondon; inscrever-se em 
apenas uma categoria para apre-
sentação, sendo solo ou duplas. 
Também é imprescindível que os 
músicos estejam cadastrados como 
agentes culturais. Há pagamento de 
cachê aos artistas.

Atleta do projeto Feras do Vôlei do 
Colégio Martin Luther é convocada 

para a Seleção Brasileira

 DAVIDE CARABELLI

Nesta sexta-feira acontece live de 
abertura do Marechal Multicultural Online

Ginasta de Pato Bragado é 
convocada para a Seleção 

Brasileira de Ginástica Rítmica

Fernanda ao lado dos pais Renato Lenz e Micheli Heinemann Ü
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HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um novo ciclo está começando pra valer, 
ariano. Uma poderosa Lua Nova no seu signo 
é um super incentivo do universo para você 
tocar seus projetos com coragem e iniciativa. 
Apesar do clima geral pedir atitudes, lembre-se 
de contar com a ajuda de quem está do 
seu lado sempre que precisar. É importante 
ouvir outras ideias e se inspirar em outras 
pessoas também. Um céu cheio de energia 
e coragem e ótimo para você se comunicar.
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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.

Um momento de mudanças, virginiano. Uma 
semana intensa e cheia de surpresas, que 
podem fazer com que você precise sair da 
zona de conforto e agir com flexibilidade. 
Mas você pode ter ganhos importantes e 
perceber os resultados daquilo que vem 
fazendo há algum tempo. É um bom 
momento para iniciativas no trabalho, 
que pede mesmo novidades e mais 
comunicação.
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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 momento ótimo para cuidar melhor 
do seu dinheiro, pisciano. Cuidado com os 
gastos impulsivos ou precipitados e, ao ser 
cobrado de alguma pendencia, cuidado para 
não sair brigando sem ter razão. O clima no 
ambiente familiar também pode ficar mais 
tenso e é preciso saber ouvir. Faça tudo com 
calma e foco naquilo que já está dando certo, 
antes de sair por aí abrindo novas frentes.
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
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Um ótimo momento para olhar para dentro, 
taurino. É possível que você se sinta mais 
enérgico, mas também com mais ansiedade. 
É importante saber silenciar e refletir. A busca 
pelo autoconhecimento é favorecida neste 
momento e vale a pena focar no que é 
importante para você, sem abrir mão dos 
seus valores. Busque as respostas dentro 
de você e não deixe que as opiniões alheias 
te façam desanimar.
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MODO DE PREPARO:
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
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Um momento de mais energia e iniciativa, 
geminiano. De mais ansiedade também e é 
por isso que é fundamental não perder o foco. 
São dias de mais visibilidade, boas conversas 
e contatos. Ótimos dias para divulgação 
e reuniões, para aprender e compartilhar 
ideias, conhecimento e informações. Você 
tende a estar mais empolgado e cheio de 
vontade de viver e fazer acontecer.  
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Um momento para planejar o futuro, leonino. 
Olhar para frente e seguir em frente, sem 
medo do que possa acontecer. O céu favorece 
estudos e atividades intelectuais em geral. 
Abre caminhos também para a comunicação 
e a divulgação e isso sem dúvida inclui as 
coisas de trabalho. É um ótimo momento 
para trocas e reuniões, para compartilhar 
e aprender com os outros. Saiba ouvir seus 
pares de trabalho e de vida.
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aproximadamente 3 horas.

Um ótimo momento para cuidar dos assuntos 
de trabalho, canceriano, que, inclusive, pede e 
pode trazer novidades. É hora de dar um novo 
passo e ter coragem para seguir em frente, 
sem se lamentar pelo que não funcionou 
antes. Situações-limite podem trazer irritação 
e a necessidade de ceder ou agir com mais 
flexibilidade. É preciso saber se reinventar, agir 
com empolgação e acreditar mais em si mesmo.
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MODO DE PREPARO:
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as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
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Um momento de reflexões profundas, 
libriano, especialmente acerca de valores e 
relacionamentos. É hora de dar passos cautelosos 
ao invés de simplesmente seguir nas ideias 
dos outros. Mas, é preciso também valorizar as 
coisas boas e relações que te ajudam, sabendo 
valorizar cada uma delas e criar mais vínculos. 
Um ótimo momento para iniciar um novo curso 
e para lidar com público e outras pessoas.
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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.

Sua rotina tende a se movimentar bastante 
nesta semana que também é boa para iniciar 
coisas novas no trabalho, escorpiano. Cuidar 
da saúde é fundamental e isso inclui prática 
de atividade física e saber movimentar o 
corpo. É fundamental organizar sua rotina 
e saber planejar para dar conta de tudo que 
precisa fazer. O momento é de sonhar alto, 
mas de ter iniciativa para fazer acontecer.

culináriaculinária
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Não perca sua capacidade de se divertir, 
sagitariano, nem seu otimismo natural que 
sempre acredita que vai dar tudo certo. Você 
pode incentivar muita gente nos próximos 
dias, o que trará coisas boas em troca. 
Mas existe também o risco de brigar por 
divergência de opinião e teimosia. Cuidado 
para não criar caso à toa. É fundamental 
saber se divertir, ainda que nem tudo seja 
como você gostaria.
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Um bom momento para resolver assuntos 
da casa e da família, capricorniano, que de 
tempos em tempos tem se agitado por aí. Uma 
boa organização em termos de rotina pode 
ajudar a tornar tudo menos caótico. Evite as 
brigas e discussões familiares sabendo ouvir 
mais e ser mais flexível quando possível. 
Deixe a casa do jeito que você gosta para 
ter um refúgio de paz. No trabalho, valorize 
as iniciativas, suas e dos outros.
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Um momento para se comunicar, aquariano. E 
também para se movimentar, estudar, divulgar, 
conversar, se reunir e fazer contatos. Assuntos 
intelectuais em alta e em tempos outros 
seria uma ótima semana para vida social, 
encontros presenciais e viagens. Tente se 
conectar com as pessoas que gosta e com 
quem possa aprender e divulgue suas ideias 
sempre que for possível.
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Humor

Biscoito amanteigado

Esperto
Ao chegar em casa, o garoto diz à mãe:

– Não vou à aula amanhã. A professora disse que não 
precisava ir porque ganhei um irmãozinho.

– Que bom! – diz a mãe. – Você contou que tive gêmeos?
– Eu não! Guardei o outro para a semana que vem.

Interesseiro
– Mamãe, meus amigos estão dizendo que eu sou 

interesseiro.
– Quais amigos, Joãozinho?

– Se você me der 10 reais eu te conto.

Dúvida
– Luzinho, rápido, quero saber quanto dá oito vezes oito?

– Dá 39!
– Tem certeza?

– O que você quer, velocidade ou precisão?

Bullying 
– Mamãe, mamãe, na escola me chamaram de dentuço!
– Não ligue para eles, meu filho. E feche a boca que está 

riscando todo o assoalho!
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CTV

NOVOMUNDO

NICOTINA

ITREOAR

EADRO

GUANODAB

DETRAIDO

OADDAMS

ADERERIS

TIMECORA

GSALMAN

IMRUIVO

TEENLEV

S
A
LADEAULA

Designa-
ção do

continente 
americano

Aparelho
elétrico
de açou-

gues

Alcaloide
nocivo ao
fumante

"Incidente
em (?)",
de Erico

Verissimo
Imposto

Territorial
Rural
(sigla)

Antigo
cemitério
à volta de

igrejas

Diz-se do
que causa
assombro

Estilo
musical
de João
Gilberto

Diretoria
de Aten-
ção Bási-
ca (sigla)

Adubo
obtido das
fezes de

aves
A família
de Gomez
e Mortícia

(Cin.)

Sílaba de
"risco"

O cachor-
ro de
Tintim
(HQ)

Equipe
esportiva
medíocre

(pop.)
"Luluzinha
(?) e sua
Turma",

gibi

Nando Reis,
pela cor
de seus
cabelos

Local de
trabalho
do pro-
fessor

Regressar

Segmento que deverá
ter o maior crescimen-
to na área de mídia

até 2020

A impos-
sibilidade 
do avestruz

Respon-
sável 

pelo órfão
Ácido celular

(?) Rush-
die, escritor
(?)-culpa:
contrição

Grito de 
sofrimento
(?) Tolstoi,

escritor

Difamado

Cola;
gruda

Fluido de
pneus

Abominar;
detestar 

4/adro — milu — teen. 7/antares. 8/detraído. 9/admirável — novo mundo.

l  200 gramas de amido de milho
l  5 colheres (sopa) de farinha de trigo
l  1 1/2 xícaras (chá) de manteiga
l  3 colheres (sopa) de coco
l  4 colheres (sopa) de açúcar 

Junte todos os ingredientes e 
amasse com a mão. Enrole fazendo 
bolinhas, aperte com garfo e coloque 
em um tabuleiro (não precisa untar). 
Asse por cerca de 15 minutos.

Piolhos
Joãozinho, por que você está coçando tanto a cabeça?

– É por causa do piolho morto.
– Tudo isso por causa de um piolho morto?

– É, professora. É que veio a família toda para o velório.

O trato
Pai e filho fazem um trato: boas notas no colégio ou surra. No fim 

do ano, chega o boletim com quase todas as notas vermelhas.
– Filho, você não cumpriu o trato!

– É, pai, então você não precisa cumprir também a sua parte!

Colaborando
O pai pergunta ao filho se na escola ele faz parte da metade 

adiantada da turma. Ouve então a seguinte resposta:
– Não, pai, não faço não. Mas sou da parte que torna essa 

metade possível de existir.
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Venha-nos Visitar 
NOVO ENDEREÇO: Avenida Irio Jacob Welp, 2182 ( Próximo ao

Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) Mal. Cândido Rondon - PR

O tim tim da semana vai para a empresária rondonense Cleci 
Teixeira. No próximo dia 20 ela estreia idade nova. Felicidades!

A primeira dama de Quatro Pontes, 
Odete Laufer, completa mais um ano de 

vida no próximo dia 21. Parabéns!

Da sociedade de Entre Rios do Oeste, o casal Adair e Mirtes Grasel. Ela aniversaria neste sábado (17). Parabéns!

l QUINTA (15)
Eloi Bremm, Francieli Silva Buhl, Francieli 
Silva, Marciane Auler, Kelly Fernandes, 
Eidicleia da Silva, Bruna Roseli, Sonia Knaak 
Cristiano Kramer, Regiane Lucia Lunkes

l SEXTA (16)
Egon Kurtz, Edi Verner, Julio Amorin, Delci 
Benkowitz Fischer, Gladis Isonete Schell, 
Mirian Schimmelpfennig, Solange Dos 
Santos, Iria Kroth Tornquist, Leticia Martins, 
Nigo Jandir Kirschke, Alzira Busnello,  Andreia 
Weirich, Bernadete Brix, Aline Tati

l SÁBADO (17) 
Tatiane Eger Kruger, Juliana Lima, Joarez 
Vechietti, Tere Fagundes, Janete Rafalski, 
Giselly Silveira, Suelen Gomes, Kerli Hasper, 
Arnelio Schaeffer Schaeffer, Luiz Paulo 
Hoffmann Damke, Juliana Moraes, Roseli 
Castro Castro, lisangela Luiz, Dhanyela Silva, 
Marlise Detoni, Joarez Nestor Vechietti, Elisa 
Mara da Silva, Andreia Bianchini, Alessandra 
Bundchen, Tatiane Rodrigues

l DOMINGO (18) 
Ruthinea Andrioli da Cunha, Mira Loman, 

Daniela Marcelo Koch, Atalicio Kroth, Luis 
Heinrich, Elza Schultz, Lidy Gonçalves, Neusa 
Bolsoni, Cleunice Draghetti Moro, Bruna 
Schuck Pedralli Schafer

l SEGUNDA (19)
Cleomar Ketllyn Vana, Ilvo José 
Weschenfelder, Sergio Jaqueline Galvao, 
Elvira Tomm, Adriane Hein, Aneci Gerhardt da 
Rosa, Indianara Willemann, Berenice Gualtieri 
Prates Roma, Rosmarina Feiten Gonçalves

l TERÇA (20)
Antoninha Juvilde Shoffen Elicker, Gloria 
Benega, Luana Orssato, Cleci Teixeira, Mauro 
Pasinato, Maria Müller, Marcia Richter, Maria 
Lucia Souza, Isa Vasques, Fabiele Rambo, 
Rafael Heinrich, Eloisa Meinerz, Sami Nassim, 
Antoninha Juvilde Schoffen Elicker, Adriane 
Kappes Vorpagel, Jessica da Silva

l QUARTA (21)
Elisandra Sander, Joeal Ricardo Hanauer, 
Scheila Schulz Rohr, Diego Rodrigues, Lenir 
Christmann, Perenisse Detsch, Ilvani Lengert, 
Tânia Schreiner, Odete Laufer, Eulalia Primon, 
Tania Solange Lamb Schreiner, Patricia Regina

Aniversariantes da Semana 

Ivone Barbosa e Davi Zimmermann, proprietários da Ótica Da Visão, empresa que completou 24 
anos de atuação e vai sortear um salário mínimo, entre os clientes, dia 30 de abrilNesta semana o parabéns é triplo para a família do empresário de Nova Santa Rosa, 

Marcos Cordeiro. O filho Gabriel completa hoje (15) mais um ano de vida, ontem (14) foi a 
vez do caçula, Arthur. E no sábado (17) é o aniversário da esposa, Lucinéia. Felicidades!
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Pavimentações com pedras irregulares a todo 
vapor, em 11 novos trechos do interior rondonense 

EM ALGUNS TRECHOS OS TRABALHOS JÁ INICIARAM E EM OUTROS DEVEM INICIAR NAS PRÓXIMAS SEMANAS. INVESTIMENTO É DE MAIS DE R$ 3,3 MILHÕESÜ

A Administração de Mercedes 
informa que devido ao adiamento 
do prazo para o pagamento do 
Imposto Predial Territorial Urbano 
(IPTU) 2021 e Taxa de coleta de 
Lixo, alguns contribuintes estão 
encontrando dificuldades para 
realizarem a quitação das guias. 

Para solucionar o problema a 

Secretaria de Planejamento, Admi-
nistração e Finanças está emitindo 
novos carnês de pagamentos, com 
as datas atualizadas. O contribuinte 
que preferir também pode emitir 
as guias pelo enderenço eletrônico 
em anexo: https://mercedes.atende.
net/?pg=autoatendimento#!/tipo/
servico/valor/49/padrao/1/load/1 

Com o adiamento dos prazos, o 
primeiro vencimento da cota única com 
desconto de até 20% ou a primeira parcela 
do IPTU, para quem ainda não realizou 
o pagamento, é o dia 12 de maio.

O imposto pode ser parcelado 
em até sete vezes, com as seguintes 
datas de vencimentos: 12/05, 10/06, 
12/07, 10/08, 10/09, 10/10 e 11/11.  

O interior do município de 
Marechal Rondon está recebendo 
importantes obras e investimentos, 
que visam oferecer melhor quali-
dade de vida para a população e 
também melhores condições de 
trafegabilidade para o escoamento 
da produção agrícola.

Somente neste início de 2021, 
11 trechos de pavimentações foram 
autorizados para ser iniciados. Seis 
deles já tiveram início, nas Linhas 
Concórdia, Wilhelms, Apepu, Havaí, 
Arara/Maracanã e Schmidt (em Vila 
Curvado).

Outros 5 trechos estão por ini-
ciar, nas Linhas Ajuricaba, São Luiz, 
Cunha Porã, Cinco Cantos e mais 
um trecho na Linha São Cristóvão 
(até o limite com Toledo).

INVESTIMENTOS
A empresa Backes e Fukita Ltda 

(vencedora da licitação) está reali-
zando a execução de pavimenta-
ção poliédrica na estrada rural que 
interliga a Linha Arara até a Linha 
Maracanã, totalizando 11.800 m². 
O valor da obra é de R$ 416.389,24.

A mesma empreiteira também 
será a responsável pela execução de 
pavimentação poliédrica na Linha 
Ajuricaba. A obra, que totalizará 
12.036 m², também está autori-
zada para ser iniciada. O valor do 
investimento é de R$ 436.708,11.

A contratada via processo licita-
tório, Milico Mineração LTDA, está 
trabalhando na obra de pavimenta-
ção poliédrica na Linha Concórdia, 
com área de 8.537,82m². O valor a 

A Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura de Nova Santa 
Rosa comunica que será disponi-
bilizado transporte gratuito para 
munícipes que realizarão a Prova 
do Encceja (Exame Nacional para 
Certificação de Competências de 
Jovens e Adultos). A prova será 

realizada no dia 25 de abril, em 
Marechal Cândido Rondon, em 
horário a ser definido.

Os interessados no transporte 
devem ir até o dia 22 de abril na 
Secretaria de Educação, ao lado 
do Paço Municipal, portando RG, 
para fazer sua inscrição.

Mercedenses que não conseguirem 
pagar o IPTU devem reemitir as guias 

Nova Santa Rosa oferece 
transporte para prova do Encceja

ser investido é de R$ 320.622,79.
Os valores totais destas três 

obras serão de R$ 1.161.620,14, 
oriundos de emenda parlamentar 
do deputado federal José Carlos 
Schiavinato.

A empresa Hidrautork Emprei-
teira de Obras Ltda é responsá-
vel por diversas obras, entre elas 
a pavimentação de trecho na Linha 
Apepu, num total de 2.940m², e 
investimento de 110.091,70, que 
já iniciou; na Linha São Luiz, em 
área de 2.064m², cujo valor a ser 
investido será de R$ 78.003,90 (por 
iniciar); e na Linha Cunha Porã, tota-
lizando 4.596m², e investimento 
de R$ 169.034,66 (também está 
por iniciar). 

Nestes três locais serão inves-
tidos R$ 315.150,00, recursos que 
foram viabilizados pelo deputado 
federal Hermes Pacianello (o 
Frangão).

Outro trecho onde o assen-
tamento de pedras foi iniciado 
pela empresa Hidrautork é na 
Linha Wilhelms. A pavimentação 
terá metragem de 12.048,00m², 
aproximadamente 2 quilômetros 
lineares. O investimento é de R$ 
433.097,93, através de emenda 
parlamentar do deputado federal 
Evandro Roman e contrapartida 
do município.

Em outras duas localidades os 
trabalhos também já iniciaram pela 
Hidrautork: na Linha Schmidt, em 
Curvado, e na Linha Havaí, no dis-
trito de Iguiporã. Na Linha Schmidt 
serão 12.156m² de pavimentação 
com pedras irregulares, perfazendo 
cerca de 2 mil metros lineares. O 
investimento é de R$ 433.149,40. 
Na Linha Havaí, por sua vez, o 
investimento é de R$ 439.566,48, 
num total de 11.880 m² de pavi-
mentação com pedras irregulares, 

totalizando 1960 metros lineares.
Estes três trechos integram 

um projeto que engloba ainda a 
Linha Cinco Cantos, em São Roque, 
e mais um trecho na Linha São 
Cristóvão, em Margarida. As obras 
devem iniciar em breve. 

O investimento total nas obras 
destas cinco linhas será de R$ 
1.910.000,00, através de emenda 
parlamentar do deputado federal 

Evandro Roman. Todas também 
contam com contrapartida do 
município.

Portanto, nestes 11 trechos de 
pedras irregulares serão investidos 
mais de R$ 3,3 milhões. Todos con-
tam com contrapartida do muni-
cípio. Novos projetos estão em 
andamento para que mais obras 
de pavimentação sejam realizadas 
ao longo deste ano.
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CERCAR PCH MoinHo S/A - CnPJ : 21.467.516/0001-10
RuA ESquinA BAndEiRAntES, S/n – diStRito dE novo tRêS PASSoS – MARECHAl CAndido Rondon – PR – CEP  85.960-000

BAlAnÇo PAtRiMoniAl lEvAntAdo EM 31/12/2020

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas.,as Demonstrações Contábeis e Notas 
Explicativas encerradas em 31/12/2020. Agradecemos a todos que ajudaram ativamente no crescimento da empresa durante este ano, em especial aos acionistas, clientes, 
fornecedores e colaboradores pela dedicação e confiança depositada. Nosso compromisso é a busca incessante do sucesso da organização através do trabalho em prol da 
sociedade, sempre respeitando as normas ambientais.

Relatório da diretoria

notAS ExPliCAtivAS – dEMonStRAÇõES finAnCEiRAS EnCERRAdAS EM 31/12/2020

dEMonStRAÇão do RESultAdodEMonStRAÇão doS fluxoS dE CAixA - MEtodo indiREto

1 - Contexto operacional 
A empresa CERCAR PCH Moinho S/A, é uma sociedade por ações de capital social 
fechado, e tem por objetivos a geração e comercialização de energia elétrica, como 
produtora independente de energia. 
2 - Apresentação das demonstrações Contábeis 
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas emanadas da Legislação Societária e Contábil, 
sendo elas a Lei 6.404/76, Lei 11.638/2007 e resoluções expedidas pelo orgão regulador 
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e Legislação Tributária aplicável ao setor. 
3 - Principais práticas contábeis 
No registro das transações é seguido o regime de competência, combinado com as 
práticas contábeis abaixo descritas: 
a) Classificação das contas: A classificação das contas dos grupos Ativo Circulante e 
Passivo Circulante é feita levando-se em consideração o prazo de 360 dias. 
b) Aplicações financeiras: São representadas pelos valores dos custos somados aos 
rendimentos calculados até a data de encerramento do balanço. 
c) Ativo imobilizado: O Ativo Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou cons-

trução, sendo que as depreciações acumuladas são computadas pelo método linear so-
bre o valor do custo corrigido e contabilizadas diretamente como despesas do exercício. 
As quotas anuais são calculadas em função do tempo de vida útil, conforme legislação 
da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
4 - Patrimônio liquido 
Na data de encerramento do balanço o capital social é de R$ 10.765.043,00, represen-
tado por 10.765.043 de ações ordinárias nominativas. O saldo de Ações em Tesouraria 
no final do exercício é de R$ 52.285,00. 
Foi constituída Reserva Legal no valor de 5% do Lucro Líquido para o exercício 2020 
conforme previsto em estatuto e no artigo 193 de Lei 6.404/1976. Foi contituída Reser-
va para Contingências no valor de R$ 350.000,00. 
O restante do lucro líquido do exercício no total de R$ 289.959,32 foi transferido para 
Reserva de Lucros. 

Marechal Cândido Rondon - PR, 26/03/2021
 CERCAR PCH Moinho S/A Walter Camargo 
 Alcino Biesdorf CRC-PR-034155/o-9 
 diretor Contador  

Demonstração Dos Lucros ou Prejuízos acumuLaDos

 Ano dE 2020  Ano dE 2019 
Ativo  23.148.978,75  22.781.183,64 
Ativo CiRCulAntE  2.977.998,01  1.976.028,67 
CAixA E EquivAlEntES dE CAixA  2.967.331,61  1.963.571,75 
Numerário  14,48  14,48 
Contas Bancárias à Vista  874.681,21  415.082,07 
Aplicações de Liquidez Imediata  2.092.635,92  1.548.475,20 
tRiButoS CoMPEnSÁvEiS  10.666,40  10.197,58 
Tributos Federais  10.666,40  10.197,58 
outRoS AtivoS CiRCulAntES  -    2.259,34 
Créditos a Receber  -    2.259,34 
Ativo não CiRCulAntE  20.170.980,74  20.805.154,97 
invEStiMEntoS tEMPoRÁRioS  5.522,49  21,06 
Outros Investimentos  5.522,49  21,06 
iMoBiliZAdo  20.085.458,25  20.725.133,91 
Terrenos  1.331.900,00  1.331.900,00 
Reservatórios, Barragens e Adutoras  11.245.143,99  11.190.927,08 
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias  5.831.788,03  5.831.788,03 
Máquinas e Equipamentos  5.577.498,86  5.549.445,87 
Veículos  2.000,00  2.000,00 
Móveis e Utensílios  6.351,56  6.351,56 
(-) Depreciação Acumulada  (3.909.224,19)  (3.187.278,63)
Ativo intAnGÍvEl  80.000,00  80.000,00 
Servidões  80.000,00  80.000,00 
totAl do Ativo  23.148.978,75  22.781.183,64 

 Ano dE 2020  Ano dE 2019 
PASSivo  23.148.978,75  22.781.183,64 
PASSivo CiRCulAntE  2.749.242,50  1.850.070,25 
Fornecedores  48.368,33  1.186,99 
Empréstimos e Financiamentos  1.875.238,73  1.739.332,09 
Folha de Pagamento  43.290,84  33.837,11 
Tributos Federais  47.577,80  55.552,86 
Contribuições Sociais  19.466,05  18.919,11 
Tributos Retidos na Fonte  1.617,73  1.242,09 
Credores Diversos  713.683,02  -   
PASSivo não CiRCulAntE  5.570.439,14  6.775.457,67 
EMPRÉStiMoS, finAnCiAMEntoS E dEBêntuRES  3.534.798,24  4.739.816,77 
Empréstimos e Financiamentos  3.534.798,24  4.739.816,77 
AdiAntAMEntoS PARA futuRo AuMEnto dE CAPitAl  2.035.640,90  2.035.640,90 
AFAC  2.035.640,90  2.035.640,90 
PAtRiMÔnio lÍquido  14.829.297,11  14.155.655,72 
CAPitAl SoCiAl  10.765.043,00  10.765.043,00 
Capital Integralizado  10.765.043,00  10.765.043,00 
RESERvA dE luCRoS  4.116.539,11  3.442.897,72 
Reserva Legal  205.826,96  172.144,89 
Reserva de Lucros  2.580.712,15  2.290.752,83 
Reserva para Contingência  1.330.000,00  980.000,00 
(-)AÇõES PRÓPRiAS EM tESouRARiA  (52.285,00)  (52.285,00)
(-) Ações em Tesouraria  (52.285,00)  (52.285,00)
totAl do PASSivo  23.148.978,75  22.781.183,64 

AtividAdES oPERACionAiS 2020 2019
lucro líquido  673.641,39  2.504.470,94 
(+) Depreciação  721.945,56  723.379,68 
Aumentos/Reduções
Aumento em Fornecedores  47.181,34  749,88 
Aumento em Folha de Pagamento  9.453,73  10.399,30 
Redução/Aumento em Tributos Federais  (7.975,06)  19.977,00 
Aumento em Contribuições Sociais  546,94  6.586,78 
Aumento em Tributos Retidos na Fonte  375,64  437,49 
Aumento em Credores Diversos  713.683,02  -   
Aumento em Tributos Compensáveis  (468,82)  (10.197,58)
Redução/Aumento em Créditos a Receber  2.259,34  (2.259,34)
Caixa líquido Gerado nas Atividades operacionais  2.160.643,08  3.253.544,15 
AtividAdES dE invEStiMEnto
Pagamento pela Compra de Imobilizado  (82.269,90)  -   
Outros Investimentos  (5.501,43)  (1,06)
Caixa líquido Consumido nas Atividades de investimento  (87.771,33)  (1,06)
AtividAdES dE finAnCiAMEnto
Liberação Empréstimos de Curto Prazo  135.906,64  6.980,73 
Pagamento Empréstimos de Longo Prazo (1.205.018,53) (1.670.000,00)
Devolução de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  -    (898.142,00)
Integralização de Capital  -    898.142,00 
Pagamento Aquisição de Ações Próprias  -    (52.285,00)
Caixa líquido Consumido nas Atividades de financiamento  (1.069.111,89) (1.715.304,27)
Aumento líquido  em Caixa e Equivalentes de Caixa  1.003.759,86  1.538.238,82 
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período  1.963.571,75  425.332,93 
Caixa e Equivalentes de Caixa  no final do período  2.967.331,61  1.963.571,75 

dEMonStRAÇão do RESultAdo 2020 2019
RECEitA oPERACionAl BRutA  5.286.546,35  5.311.908,60 
Receita de Operações com Energia Elétrica  5.286.544,00  5.115.085,00 
Fornecimento Não-Faturado  2,35  196.823,60 
(-) Tributos Sobre a Receita  (349.543,64)  (355.117,84)
RECEitA oPERACionAl lÍquidA  4.937.002,71  4.956.790,76 
GAStoS oPERACionAiS (3.911.812,30)  (1.978.807,43)
     Pessoal  (424.380,92)  (400.467,33)
     Materiais  (47.140,80)  (36.078,80)
     Serviços de Terceiros  (227.317,77)  (192.747,82)
     Tributos  (152.041,46)  (156.314,93)
     Depreciação  (721.945,56)  (723.379,68)
     Gastos Diversos (2.338.985,79)  (469.818,87)
RESultAdo oPERACionAl finAnCEiRo (351.549,02)  (473.512,39)
     Receitas Financeiras  57.631,08  63.667,03 
     Despesas Financeiras  (409.180,10)  (537.179,42)
RESultAdo oPERACionAl  673.641,39  2.504.470,94 
RESultAdo lÍquido do ExERCÍCio  673.641,39 2.504.470,94
RESultAdo PoR AÇão 0,0626  0,2326 

demonstração dos lucros ou Prejuízos Acumulados 2020 2019
Saldo do início do exercício  -    -   
 (-) Resultado líquido do Exercício  673.641,39  2.504.470,94 
 (-) transferência para Reserva legal  (33.682,07)  (125.223,55)
 (-) transferência para Reserva para Contingências  (350.000,00)  (980.000,00)
 (-) transferência para Reserva de lucros  (289.959,32)  (1.399.247,39)
 (=) Saldo no encerramento do exercício  -    -   

SOLICITAÇÃO DE 
COMPARECIMENTO

Agrícola Horizonte Ltda., inscrita no CNPJ 
sob nº 77.837.979/0001-81, solicita que 
, ARIZEU LOPES, compareça na sede 
administrativa da empresa, situada na 
Av. Irio Jacob Welp, 600,
Centro, em Marechal Cândido Rondon 
– PR, até o dia, 19/04/2021, para tratar 
sobre assunto de seu interesse.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA 

Rubim Borofski e Djoni Marcelo Dreissig, 
tornam público que irão requerer ao IAT, 
a Licença Prévia para empreendimento 
de suinocultura, modalidade em produção 
de leitões, porte médio, a ser implantado 
no distrito de Novo Sarandi, município 
de Toledo, estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA INSTALAÇÃO

ALCIDES SIDNEI HUNEMEIER, torna 
público que recebeu do IAT, a Licença 
de Instalação Ampliação para atividade 
de Suinocultura – sistema Terminação, 
implantado na Linha Arroio Fundo LR. 43/B 
do 22° Perímetro situado no município 
de Pato Bragado – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

ALCIDES SIDNEI HUNEMEIER, torna 
público que irá requerer do IAT, a Licença 
de Operação de Ampliação para atividade 
de Suinocultura – sistema Terminação, 
implantado na Linha Arroio Fundo, LR. 43/B  
do 22° Perímetro, situado no município 
de Pato Bragado – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

BERTILO LUIS KIELING torna público 
que recebeu do IAT, a Licença de Ope-
ração para atividade de Suinocultura 
– sistema Terminação, implantado no 
Lote Rural n° 17/A do 22° Perímetro, 
linha Km-13, no município de Pato 
Bragado – PR.

SÚMULA DE R  EQUEIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

OPERAÇÃO
BERTILO LUIS KIELING torna público 
que irá requerer ao IAT, a Renovação 
da Licença de Operação para atividade 
de Suinocultura – sistema Terminação, 
implantado no Lote Rural n° 17/A do 22° 
Perímetro, linha Km-13, no município de 
Pato Bragado – PR.

SÚMULA DE EMISSÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA
Seno Rediess torna público que recebeu do 
IAT, Licença Ambiental Simplificada para Sui-
nocultura implantada no Lote Rural nº 31, 11º 
Perímetro, Linha Água Verde, Quatro Pontes, 
Paraná. Validade: 06/04/2027

REQUER A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADO 
ORÁCIO MACHINER E SOELI BURG 
MACHINER tornam público que irão 
requerer ao Instituto Água e Terra - IAT a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA para a atividade de suino-
cultura terminação, instalada na linha Vista 
Alta, distrito de São Clemente, município 
de Santa Helena/PR.  

RECEBEU A LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

ORÁCIO MACHINER E SOELI BURG 
MACHINER tornam público que receberam 
do Instituto Água e Terra - IAT a LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA para a atividade 
de suinocultura terminação, instalada na 
linha Vista Alta, distrito de São Clemente, 
município de Santa Helena/PR.

SUMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Nilton Janke, torna a público que requereu do IAP Renovação de Licença 
Simplificada de Suinocultura, implantado no LR 63-A do Per 16, Linha 
Arapongas, Distrito de Novo Sarandi, Município de Toledo, PR.
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• Taxas de juros especiais
• Transferência grátis
• Tanque cheio
• Primeira parcela para 90 dias.


