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Pato Bragado e Entre Rios do Oeste comemoram 
mais um aniversário de emancipação

PÁGINA 08

Ila diz que seu futuro 
político está indefinido

 Empresas devem
se adequar à Lei 

Geral de Proteção 
de Dados Pessoais

 A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP) é a legislação brasileira 
que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os 
artigos do Marco Civil da Internet. A legislação se fundamenta em valores como o 

respeito à privacidade; à autodeterminação informativa; à liberdade de expressão, de 
informação, comunicação e de opinião; à inviolabilidade da intimidade, da honra e 

da imagem; entre outros. Para entender um pouco mais sobre a lei, a reportagem do 
jornal Tribuna do Oeste buscou orientações de um profissional na área.

          PÁGINA 09 

PÁGINA 05
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A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO PARA 
A ELEVAÇÃO DO PIB BRASILEIRO

Nada melhor do que conhecer e 
avaliar previsões de evolução do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), do Brasil para 
este ano de 2021, para dimensionar 
com maior precisão a importância do 
agronegócio para o desenvolvimento 
econômico e bem-estar social do País.         

Conforme levantamento de especia-
listas, os Estados com maior e melhor 
agronegócio deverão liderar a alta do 
PIB brasileiro neste ano. São os casos 
de Unidades da Federação das regiões 
Centro-Oeste e Norte, que deverão 
apresentar crescimento acima da 
média nacional neste e no próximo 
ano, favorecidas pelo ciclo positivo das 
commodities, especialmente grãos e 
proteínas de origem animal.

De acordo com estudo da consul-
toria MB Associados, pelo menos 15 
Estados deverão apresentar avanços 
na economia acima da média nacional 
no mesmo período, dos quais oito 
são das regiões Centro-Oeste e Norte, 
além de grandes produtores agrícolas 
do Sul e Nordeste.

As projeções de crescimento do 
PIB melhoraram e irão crescer ainda 
mais com o reconhecimento de diver-
sas Unidades da Federação, como o 
Paraná, como áreas livres da febre 
aftosa sem vacinação e da peste 
suína clássica.

*O autor é ex-deputado federal pelo Paraná e ex-chefe 
da Casa Civil do Governo do Estado

l

Ainda antes dessas conquistas his-
tóricas, economistas já destacavam 
superávit de 10,34 bilhões de dólares 
da balança comercial brasileira no mês 
de abril último, o maior saldo mensal 
em 33 anos. Esse crescimento foi ali-
mentado pela elevação da demanda 
externa por commodities agrícolas e 
metálicas, contribuído para a melhora 
das projeções do crescimento da eco-
nomia nacional em 2021.

Conforme os especialistas, as com-
modities têm impacto de até 45% na 
formação do PIB, mesmo que a agricultura 
e a pecuária tenham peso de apenas 5% 
nos seus números oficiais. Já quando o 
levantamento engloba a cadeia industrial, 
de serviços e de exportação relacionada 
ao setor, o PIB do agronegócio eleva sua 
participação para 30%.

Em Estados do Centro-Oeste, segundo 
estudos especializados, o peso do agro-
negócio na formação do PIB chega a ser 
superior a 80% e no âmbito nacional 
mais de 30% dependem do agronegó-
cio. Incluindo outras commodities, como 
petróleo, gás e mineração, elas somam 
de 40% a 45% do PIB do Brasil.

O diferencial das commodities agrí-
colas é que nas regiões produtoras elas 
têm maior repercussão na economia, 
contribuindo significativamente para 
impulsionar a renda e o consumo nas 

VACINAR 
OU NÃO?
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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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áreas rurais e urbanas. Ocorre que as 
empresas relacionadas ao agronegócio 
oferecem mais produtos, contratam mais 
funcionários e suas atividades têm maior 
repercussão regional, tendo impacto 
superior ao da extração e exportação 
de minério de ferro e petróleo.

Conforme o levantamento da consulto-
ria, a renda total gerada pelo agronegócio 
deverá atingir o volume recorde de 965 
bilhões de reais em 2021, com salto de 
40% na comparação com 2020, quando 
foi de 687 bilhões de reais, gerados no 
campo e nas cidades.

Para entender um pouco melhor a 
amplitude dos benefícios do agronegócio, 
basta avaliar a agregação de valores 
à economia com a transformação de 
proteína vegetal em proteína animal, 
muito mais valorizada no mercado 
internacional.

Na produção de carne suína e de fran-
gos, como acontece no Oeste do Paraná, 
75% dos custos estão no consumo de 
milho e soja, cujo cultivo também gera 
renda, empregos, novas oportunidades 
de negócios e tributos, além da possi-
bilidade de aproveitamento de dejetos 
como fertilizantes e na produção de 
biogás e energia elétrica.    

 É notável que em Marechal Cândido 
Rondon e região a procura pela vacina 
está abaixo do esperado, aliás, o fato se 
repete na maioria das regiões brasileiras. 
Mas qual o motivo? As desculpas são 
as mais variadas, descrença da eficácia 
da mesma, medo da reação, dúvidas 
sobre o fabricante, falatórios de que 
quem toma fica contaminando com o 
vírus, que ao se vacinar a Covid-19 se 
desenvolveu de uma forma mais drás-
tica e fatal, dentre outras ‘desculpas’ 
estão fazendo com que muitas pessoas 
deixem de tomar a vacina. 

Já outros aguardam ansiosos o 
momento para tomar sua imunização 
e outros, já vacinados, que estão dei-
xando de lado os cuidados e medidas 
preventivas. 

Fato é que, a doença que estava cas-
tigando mais os idosos até bem pouco 
tempo atrás, sendo mais grave e fatal à 
está faixa etária, mudou os rumos com a 
chamada ‘segunda onda’. Ela chegou de 
forma devastadora, atingindo com maior 
gravidade a população meia idade, entre 
os 40 e 55 anos. Exatamente aqueles 
que não foram ainda, na sua grande 
maioria, vacinados. Conclusão disso: 
a vacina é eficaz sim! E é melhor não 
correr o risco para provar o contrário. 

Os níveis de eficiência e segurança 
de quem já foi imunizado, vêm apre-
sentando índices muito satisfatórios, 
mesmo com as constantes mutações 
do vírus. 

O governador Carlos Massa Ratinho 
Junior anunciou nesta segunda-feira (14), 
que toda a população paranaense com 
mais de 18 anos receberá ao menos a 
primeira dose da vacina contra a Covid-19 
até 30 de setembro. Ou seja, a vacina 
estará disponível, basta o paranaense ir 
receber sua dose.  No dia deste anúncio, 
o Paraná já acumulava mais de 28 mil 
mortes decorrentes da doença. 

Este é o mundo novo em que temos 
que nos adaptar, uma luta pela vida, e 
se a vacina for a chance de continuar a 
caminhada, então vamos vacinar! Disse 
um médico: “o importante é se vacinar, 
se tiver a oportunidade tome a vacina, 
não importa qual.”  

 O Dia Mundial do Doador de Sangue foi celebrado no 14 de junho e para marcar a data a CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) realizou uma campanha convidando os empregados da Copagril 
para realizar a doação de sangue. No dia 12 de junho, 16 trabalhadores de setores diversos da cooperativa  
participaram da caravana rondonense para doação no Hemocentro Cascavel, banco de sangue que 
atende toda região oeste do Paraná. 
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O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA FLEXIBILIZA QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS E 
ADMINISTRATIVAS PARA ASSEGURAR OS RECURSOS PARA ÁREAS  COMO A SAÚDE

Ü

Paraná prorroga Estado 
de Calamidade Pública 
até 31 de dezembro 

 O Governo do Estado encami-
nhou à Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) nesta segunda-feira 
(14) o decreto 7.899/2021, que pror-
roga até o dia 31 de dezembro o 
prazo de vigência do Estado de 
Calamidade Pública para enfren-
tamento e resposta à pandemia do 
novo coronavírus. Para ter validade, 
o documento terá que ser homo-
logado pelos deputados.

De acordo com o texto, a medida 
é necessária, mesmo com o avanço 
da vacinação em todo o Estado, 
para enfrentar o atual momento, 
que registra acréscimo no número 
de infectados e aumento da taxa 
de ocupação de leitos públicos e 
privados de Unidade de Terapia 
Intensiva, que chega a 96%.

Desde o início da pandemia, o 
Estado acumula 1.146.320 casos 

 O Poder Legislativo de Mare-
chal Cândido Rondon devolveu, na 
manhã desta segunda-feira (14),  
R$ 1 milhão ao cofre da adminis-
tração Municipal. Os recursos são 
resultado das economias feitas pela 
Casa de Leis nos primeiros cinco meses 
deste ano. O empenho da devolu-
ção do dinheiro foi assinado pelo 
vereador presidente Pedro Rauber.

O retorno dos recursos ao cofre 
do Município foi autorizado pelos 
vereadores, que na última semana 
aprovaram por unanimidade o pro-
jeto de lei 15/2021, de autoria do 
Poder Executivo. 

Conforme a matéria aprovada, 
este crédito adicional suplementar de 
até R$ 1 milhão no Orçamento Geral 
do Município será todo investido na 

“Impedrejável”
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (14) ser “impedrejável”. A 
declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, quando atacou o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o qual chamou de “nove dedos”, e o governador 
de São Paulo, João Doria (PSDB).  “Sou impedrejável, mais uma aí”, disse Bolsonaro, 
acrescentando a expressão à lista das que costuma utilizar quando se refere a si 
mesmo, como “imorrível, imbrochável e incomível”.

Terceira via 
A união federativa de duas ou mais siglas ganhou a atração de partidos que vêem 
nessa possibilidade um caminho para fortalecer a construção de uma terceira via 
nas eleições de 2022. Parlamentares do PDT confirmaram que a federação pode 
inflar a propagada candidatura de Ciro Gomes que, eles apostam, seria capaz de 
enfraquecer a disputa Lula versus Bolsonaro no segundo turno.

Tucanos
O PSDB definiu o modelo de prévias para escolher candidato do partido à Presidência 
da República em 2022. O modelo escolhido pelos tucanos estabelece que os filiados 
com mandato eletivo terão peso de 75% na escolha, contra 25% dos filiados sem 
mandato. O governador Doria defendia uma divisão igualitária para os dois grupos, 
o que o beneficiaria na disputa, uma vez que São Paulo tem o maior número de 
filiados sem mandato. Os outros possíveis candidatos do partido — o senador Tasso 
Jereissati (CE) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, — deixaram 
claro que se opunham à proposta do governador de São Paulo. A eleição interna 
do PSDB está marcada para o dia 21 de novembro.

Improbidade
MPPR acionou por improbidade e denuncia por peculato um servidor público de 
Toledo que usou carro do Município para passar fim de semana no litoral. Segundo 
apurado pelo MPPR, o servidor, que era guarda municipal e exercia a função gratificada 
de coordenador da frota de veículos do Município, alegou que precisava viajar para 
Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre para regularizar, nos Departamentos de Trânsito 
locais, as documentações de veículos doados à Prefeitura pela Receita Federal. Para isso, 
retirou um carro do pátio da Prefeitura sem registro no controle da frota e requisitou 
R$ 1.520,00 para diárias e despesas de viagem. Entretanto, o denunciado não se 
dirigiu aos Detrans dos municípios citados, dirigiu-se diretamente a Porto Belo, no 
litoral catarinense, onde pernoitou, indo em seguida para a cidade de Garuva-SC, 
cidade na qual abandonou o veículo após problemas mecânicos.

Cidadania
O governador Ratinho Júnior trabalha ativamente em busca de apoio para a sua pré-
candidatura à reeleição nas eleições de 2022. Nesta semana o governador recebeu a 
promessa do Cidadania, antigo PPS, de integrar sua coligação no ano que vem. Na 
semana passada, o governador já havia recebido a mesma promessa do Progressistas, 
antigo PP, partido do líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, deputado 
Ricardo Barros e de sua esposa, a ex-governadora Cida Borghetti. O Cidadania,  
presidido pelo deputado federal Rubens Bueno,  já havia integrado a coligação que 
levou Ratinho Jr ao Palácio Iguaçu em 2018.

Homenagem
O Poder Legislativo de Marechal Rondon aprovou, em definitivo, o projeto de lei 16/2021, 
que autoriza a homenagem ao pioneiro rondonense João Luiz Sabka com a denominação 
de uma praça no Loteamento Sabka, localizado no Jardim Líder. João Luiz Sabka foi 
empresário de amplo reconhecimento e participação na sociedade rondonense. Proprietário 
da Auto Elétrica do João, ele faleceu em 2015, aos 75 anos. A praça que trata o projeto 
possui área de 225 m², e conta com parque infantil, sendo bastante frequentada pelas 
famílias do Loteamento Sabka.

Agradou 
A administração municipal de Marechal Cândido Rondon encaminhou ao Poder 
Legislativo o projeto de lei para obter autorização da Câmara de Vereadores para que a 
Prefeitura possa adquirir dois terrenos, que juntos somam 768 metros quadrados, para 
implantar área de lazer no bairro Barcelona. A possibilidade e instalação de uma área 
de lazer agradou em muito os moradores do bairro. O valor máximo a ser dispendido 
pelo município, conforme o projeto de lei, é de R$ 267.666,00.  

Fila
Chamou a atenção a fila que profissionais da área da educação fizeram na quarta-
feira (16) em Marechal Cândido Rondon, ansiosos por vacina contra a Covid-19. A 
vacinação iria iniciar somente as 13h30, no entanto, antes das 6 horas da manhã já 
havia professores na fila de espera. Enquanto algumas pessoas já inclusas no calendário 
da vacinação não estão procurando a mesma, os profissionais da educação estão 
ansiosos para poderem se imunizar.  

confirmados e 28.049 óbitos. 
O reconhecimento de Estado 

de Calamidade Pública flexibiliza 
questões orçamentárias e adminis-
trativas para assegurar os recursos 
necessários para áreas prioritárias 
como a Saúde. Dessa forma, inves-
timentos previstos no orçamento 
para outras áreas podem ser redi-
recionados para fazer frente à crise 
sanitária, econômica e social decor-
rente da pandemia, sem ferir a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A prorrogação também per-
mite a continuidade de diversos 
contratos emergenciais firmados, 
principalmente, pela Secretaria 
estadual da Saúde, para viabi-
lizar medidas de prevenção e 
enfrentamento da pandemia, 
que teriam de ser encerrados 
com o fim da vigência do estado 

 O Governo do Estado encaminhou 
à Assembleia Legislativa do 

Paraná (Alep) o pedido

JONATHAN CAMPOS/AEN

Câmara de Vereadores devolve R$ 1 milhão 
para Prefeitura investir em pavimentação

revitalização de vias urbanas.
Pedro Rauber e o primeiro secre-

tário Dionir Briesch enfatizaram o 
entendimento de todos os vereado-
res, sobre a necessidade de reduzir 
gastos durante a pandemia, a fim 
de que a administração municipal 
estivesse em condições de atender 
as demandas feitas pela população.

Segundo eles, a intenção inicial 
era garantir recursos para aplicar 
na nova sede da Câmara de Vere-
adores, a partir da mudança para o 
antigo Fórum, ou então, caso isso 
não ocorresse, que fosse aplicado 
na construção do prédio próprio. 
Contudo, a Mesa Diretora enten-
deu que o momento atual exige o 
atendimento de outras prioridades.

O presidente e primeiro 

secretário comentaram que a 
devolução antecipada de recur-
sos do Poder Legislativo está de 
acordo com o que determina o 
Tribunal de Contas do Paraná 
(TCE-PR). O órgão proíbe que se 
devolva dinheiro mensalmente e 
recomenda que isso ocorra ao final 
do ano. Porém, não proíbe que 
sejam feitas devoluções durante 
outros períodos do ano.

Nesse sentido, conforme anunciado 
por Pedro e Dionir, há expectativa de 
que já em setembro seja possível uma 
nova devolução de sobras orçamentárias 
da Câmara de Vereadores.

“Isso vai permitir a antecipação 
de obras muitas vezes esperadas 
pela população”, conclui o presi-
dente da Casa de Leis. 

1º secretário Dionir Briesch e presidente Pedro Rauber na assinatura do empenho de devolução
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de calamidade pública.
O decreto estadual entra em 

vigor assim que for aprovado pela 
Assembleia Legislativa do Paraná. 
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SICOOB AGRO É PARA VOCÊ
Somos para todos. 
Somos para quem acredita no poder do campo.
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VICE-PREFEITO 
DESTACOU QUE O FOCO, 
NESTE MOMENTO, ESTÁ 
NA REALIZAÇÃO DE UM 
SEGUNDO MANDATO 
AINDA MELHOR DO QUE 
O PRIMEIRO

ondonense nato, o vice-prefeito Ilário Hofstaetter (o Ila), é o entrevistado da semana do jornal Tribuna do 
Oeste. Desde os primeiros anos de sua vida profissional, sempre atuou no ramo de autoescola. Iniciou como 
colaborador em uma empresa e há alguns anos abriu a sua própria autoescola.

Na política, também iniciou muito cedo. Ila lembrou que quando era estudante no Colégio Eron Domingues, 
já participava do Grêmio Estudantil e desde os seus 18 anos participa ativamente da política rondonense. Foi 
vereador por 4 gestões seguidas (a primeira em 2001) e em 2020 foi reeleito vice-prefeito, ao lado do prefeito 
Marcio Rauber, com quase 80% dos votos nas urnas, algo inédito em Marechal Rondon, para uma reeleição.

“A minha vida política tem 
prazo de validade, mas nunca 

se sabe o dia de amanhã” 

n TRIBUNA DO OESTE - Como Marechal Rondon 
está hoje? Potencialidades e necessidades?

ILARIO HOFSTAETTER - Marechal Rondon é um 
município muito promissor, graças às pessoas que 
construíram a história desta cidade.  Temos que 
evidenciar o importante trabalho dos pioneiros, 
além dos agricultores, empresários e industriais. 
São muitas as potencialidades. Temos destaques em 
todos os segmentos. Quanto às necessidades, elas 
sempre existem, já que constantemente chegam 
novas demandas. A administra-
ção municipal deve fazer 
sua parte e gerir bem 
os recursos públicos.

n  A pandemia 
mudou a vida de 
todos. Como este 
problema foi tra-
balhado em Mare-
chal Rondon desde 
o início e como 

está atualmente? 
A pandemia mudou a realidade do mundo todo, 

não somente de Marechal Rondon. E nós não 
sabemos o que nos espera no dia de amanhã. As 
decisões do poder público sempre foram pautadas 
em preservar a saúde das pessoas e também fazer 
com que a economia fosse o menos possível afe-
tada. Penso que as decisões, tomadas em conjunto 
com o COE (Centro de Operações de Emergência, 
foram assertivas. A vacinação está acontecendo. 
Torço para que isso acabe o mais rápido possível.

n Faça uma avaliação do trabalho como vice-pre-
feito? Como está o envolvimento com as secretarias 
municipais?

O sucesso da gestão Marcio e Ila vem do empe-
nho de todos os secretários e demais servidores. 
Não gosto de fazer uma avaliação do meu trabalho, 
mas, sim, da gestão como um todo. O entrosa-
mento entre todos está muito bom, por isso que 
as obras estão acontecendo no município. Todos 

têm como foco realizar obras, melhorias e 
ações que beneficiem a população. 

Muita coisa boa está prevista até 
o final deste mandato. 

n Qual a expectativa para 
esta gestão que se encerra 

em dezembro de 2024 e 
como está o seu relacio-

namento com o pre-
feito Marcio Rauber?

Nossa admi-
nistração está 
mostrando com 
muito trabalho 
tudo aquilo que 
pode ser feito 
por Marechal 
Rondon. Um 
trabalho em 
equipe que faz 
a diferença. 
No primeiro 
m a n d a t o , 
nosso lema 
era ‘gerir bem 
os recursos 
p ú b l i c o s ’ , 
por isso os 
investimentos 

aconteceram. Isso se aplica, também, no segundo 
mandato, que será ainda melhor do que o primeiro. 
Muitas obras já foram planejadas e devem iniciar em 
breve. Vamos mostrar que uma reeleição é salutar. 
A população confiou em nós mais um mandato e 
com uma expressiva votação. Não vamos decep-
cionar. As obras irão beneficiar tanto os moradores 
da sede como do interior. Queremos sair, em 2024, 
com o sentimento de dever cumprido.

n Como os deputados estaduais e federais estão 
colaborando com o município? No próximo ano 
teremos eleições. O grupo político ao qual o Senhor 
pertence já decidiu seus candidatos, caso o prefeito 
Marcio não participe do pleito?

Marechal Rondon, com a não eleição dos depu-
tados que sempre representaram o município (Elio 
Rusch e Ademir Bier), buscou outras lideranças, 
mesmo que não tenham feito votação expressiva 
no município. Temos que ressaltar o importante 
trabalho que está sendo realizado pelo deputado 
estadual Hussein Bakri, que é líder do governo Ratinho 
Jr na Assembleia, e também do deputado estadual 
licenciado, hoje Secretário de Administração e da 
Previdência do Paraná, Marcel Micheletto. Em nível 
federal, os deputados Evandro Roman e Fernando 
Giacobo, e até a pouco tempo, José Carlos Schia-
vinatto, onde toda a região perdeu muito com seu 
falecimento. Todos estes já viabilizaram emendas para 
o município e merecem nosso reconhecimento.

n Qual o seu futuro político? Tem pretensões de dis-
putar uma eleição como prefeito?

A minha vida política tem prazo de validade, mas 
nunca se sabe o dia de amanhã. Vou me empenhar 
ao máximo até o fim deste mandato e no decorrer 
do percurso analisar qual será meu futuro político. 
Tudo deve ser muito bem avaliado, em conjunto 
com os grupos políticos.

n Considerações finais.
Agradeço a população rondonense pelos quatro 

mandatos consecutivos como vereador e pelos 
dois mandatos consecutivos como vice-prefeito. 
Também ao meu grupo político, amigos e familia-
res. Tenho minha empresa, mas sempre quis fazer 
algo a mais pelo município. Como vereador, foram 
muitas conquistas em favor da população. Como 
vice-prefeito, a atuação para todos os munícipes. 
São anos dedicados à vida pública. Obrigado a todos 
que sempre confiaram no meu trabalho. 
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A INCLUSÃO NA PAUTA FOI POSSÍVEL APÓS UM ENTENDIMENTO ENTRE A LIDERANÇA DO 
GOVERNO, A BANCADA DE DEPUTADOS LIGADOS ÀS FORÇAS POLICIAIS, A CASA CIVIL E A 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ü

Isenção previdenciária 
a militares com moléstias 
graves será votada pela 
Assembleia na segunda

Parlamento
Cleiton Freitag (Gordinho do Suco), vereador rondonense, 
solicitou que os Correios aumentem o número de funcionários 
no município, já que a falta de efetivo é motivo constante 
de reclamações da população. O requerimento solicita à 

direção da estatal no Paraná que destine mais funcionários para atuar 
na unidade rondonense, tanto no atendimento ao cidadão quanto no 
serviço de entrega de correspondências.

Os vereadores rondonenses Rafael Heinrich e Valdecir 
Schons (Paleta) são autores de requerimento aprovado 
na segunda-feira (14), que solicita ao deputado estadual 
licenciado e atual Secretário de Estado de Administração, 
Marcel Micheleto, que destine verba do governo estadual no valor de  
R$ 1,5 milhão para Marechal Cândido Rondon. Deste total, R$ 800 mil 
são para recape asfáltico, R$ 500 mil para obras com pedras irregulares, 
R$ 175 mil para aquisição de equipamentos para saúde e R$ 25 mil para 
castração de animais. 

Vereadores de Quatro Pontes Cleunice Majolo, Gerson Luis Perius 
e Lurdes Maria Lunkes Kuns sugeriram a implantação de um abrigo 
para os pacientes e munícipes que aguardam o transporte da saúde, 
nas proximidades do pavilhão do Bairro Itatiaia. 

Vereadora quatropontense Lurdes Maria Lunkes Kuns sugeriu 
providências visando à manutenção e o cascalhamento das 
estradas no condomínio rural nas proximidades da Samollé.

Mauro Weigmer, edil bragadense, solicitou estudos do setor 
competente da municipalidade, visando a possibilidade de 
instituição de vale-alimentação destinados aos servidores 
públicos, valor este que poderá ser gasto diretamente no 

comércio de Pato de Bragado.

Lisa Hanzen, Robson Lerner 
e Valdeir Sales, vereadores de 
Entre Rios do Oeste, sugeriram a 
disponibilização gratuita de Wi-fi, 

em todos os órgãos públicos, como prioridade: Centro de Saúde Eugenio 
Schwanke, paço municipal, CRAS e CREAS.

Edil entrerriense Luiz Carlos Machado sugere a execução de 
um portal na entrada do Município, bem como a instalação 
de um letreiro turístico, em ponto estratégico, com a inscrição 
“EU AMO ENTRE RIOS DO OESTE”.

Nadir Backes, parlamentar de Entre Rios do Oeste, sugeriu a 
urbanização dos bairros Parque Verde e Paraíso, com execu-
ção de calçadas e arborização, garantindo a acessibilidade.

Os nove vereadores de Entre Rios do Oeste solicitam ao deputado estadual 
Hussein Bakri, a liberação de recursos para execução de pavimentação 
asfáltica em toda a extensão da Rua Tocantins.

James Blausius (Laco) e Dionisio Heinzen, 
vereadores de Mercedes, solicitaram a elaboração 
de projeto, buscando na sequência formalizar 
parcerias com os Governos Federal, Estadual 
e Itaipu Binacional, visando a construção de casas rurais no interior do 
Município de Mercedes.

Jairon Arndt, Edgar Buchholz, Dolivan Lauxen e Ester Baumann 
solicitaram ao Chefe do Poder Municipal, Prefeito Norberto Pinz que 
aplique o recurso oriundo do deputado estadual Hussein Bakri, de 
dotação voluntária no Paraná Mais Cidades, no valor de R$800.000,00 
no Ginásio de Esportes Eurides Priebe, para melhorias como piso, 
iluminação LED, manta térmica e climatizador. Também solicitaram 
a realização de Sessão Solene em homenagem ao Título de Cidadão 
Honorário concedido para o Senhor Leopoldo Schirmer, conforme Lei 
Municipal nº1.989/2018.

Valdir Kelm, vereador de Nova Santa Rosa, sugeriu a viabilidade 
de dispor de um veículo reserva para o transporte de idosos 
que realizam tratamento ou exames médicos fora do município 
e que, por muitas vezes estão com o procedimento concluído e 
necessitam aguardar por horas, até que todos estejam prontos. 

 Líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, o deputado Hussein 
Bakri (PSD) anunciou para a próxima 
segunda-feira (21) a votação em 
plenário do projeto de lei 66/2021, 
que isenta da contribuição previ-
denciária os policiais e bombeiros 
militares do Paraná aposentados 
com moléstias graves. A inclusão na 
pauta foi possível após um entendi-
mento entre a Liderança do Governo, 
a bancada de deputados ligados às 
forças policiais, a Casa Civil e a Secre-
taria de Segurança Pública.

“Tínhamos uma dificuldade na 
questão do impacto financeiro, que 
conseguimos superar hoje pela 
manhã em reunião na Casa Civil. 
É uma votação importante e que 
lutamos muito para ser pautada 
em sinal de respeito aos policiais 
e bombeiros nessa situação. Em 
relação às demais questões envol-
vendo a previdência, tenho que 
ressaltar que praticamente não há 
possibilidade de alterações, pois 
isso foi aprovado em Brasília, que 

é o foro adequado para essas dis-
cussões”, afirmou Hussein Bakri.

O desconto previdenciário nos 
casos de moléstias graves passou a 
ser feito em decorrência da reforma 
previdenciária dos militares aprovada 
em dezembro de 2019 no Congresso 
Nacional. Desde então, o Governo 
vinha debatendo o tema com Bakri 
e os deputados Delegado Fernando, 
Delegado Francischini, Delegado 
Jacovós, Do Carmo, Coronel Lee 
e Soldado Adriano José – além do 
já falecido Delegado Recalcatti.

 O Poder Legislativo de Mare-
chal Rondon aprovou na segun-
da-feira, dia 14, o requerimento do 
vereador Valdecir Schons (Paleta), 
que solicitou ao senador Alvaro 
Dias que apresente emenda junto 
ao Orçamento da União visando 
a liberação de até R$ 300 mil ao 
Município. O objetivo é a reforma 
do parque de exposições, que leva 
o nome do senador paranaense.

“A estrutura carece de vários 
investimentos por parte da munici-
palidade, muito em razão da ação do 
tempo e da necessidade de manter 
o local em perfeitas condições de 
uso por parte da comunidade. Res-
salta-se que o parque de exposições 
não é utilizado apenas em grandes 
eventos, mas também por diversas 
entidades, clubes e associações que 
promovem alguma programação”, 
destaca Paleta.

Em outro requerimento, este 
assinado também por Juca e Vander-
lei Sauer, Paleta pede informações 

da Copel sobre a responsabilidade 
no que diz respeito aos fios insta-
lados em postes da rede elétrica, 
e que são utilizados para outras 
finalidades que não envolvem a 
distribuição e fornecimento de 
energia elétrica.

“Observa-se ao circular pela cidade 
que são muitos os casos de fios caí-
dos, que não são da rede elétrica, 
mas que estão presos a postes da 
rede Copel, quer sejam de telefone, 
internet, cabos de TV dentre outros. 
A intenção é que possamos resolver 
o problema de fios caídos por todo 
lado, sem que ninguém se respon-
sabilize por eles e tampouco faça 
a retirada dos mesmos, evitando 
acidentes e a poluição visual que 
se apresenta”, justificam.

Já em indicação, Paleta sugere à 
Prefeitura a execução de reparos nas 
calçadas da Rua Cabral, em especial 
entre as Ruas São Paulo e Rio de 
Janeiro, onde há várias clínicas médicas 
e grande circulação de pedestres.

Também em indicação, Paleta soli-
cita à Secretaria Municipal de Viação 
e Serviços Públicos que construa uma 
“boca de lobo” na Avenida Maripá, 
próximo ao cruzamento com a Rua 
São Paulo, para facilitar o escoamento 
da água da chuva, que fica acumulada 
e causa transtornos. 

“Destaca-se que referida remu-
neração poderia ser redirecionada 
para outros fins, tais como o paga-
mento de remédios e demais custos 
com tratamentos, ou ainda para o 
custeio de despesas básicas familia-
res. Assim, visando um tratamento 
mais humanizado aos referidos 
servidores, a presente medida 
propõe o restabelecimento da 
isenção da contribuição ao Sistema 
de Proteção Social”, diz a justifica-
tiva do projeto encaminhado pelo 
Governo do Estado. 

Paleta solicita R$ 300 mil do Governo Federal 
para reforma do parque de exposições
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O PROGRAMA VISA PROMOVER ESPAÇOS DE EXERCÍCIO E SIMULAÇÃO DO COTIDIANO DE UMA 
COOPERATIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ü

Sicoob Confiança e Colégio 
Martin Luther reafirmam parceria 
da Cooperativa Mirim para 2021
Estado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

TEMAS FORAM DISCUTIDOS EM WEBINAR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO



POR DARIO LOCH
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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.

Loja Loya – 36 anos
“A loja do seu coração” de 
Nova Santa Rosa completou 
36 anos no mês de maio. 
Trata-se de uma empresa 
familiar administrada por 
Kassio e Adrielli Rusch, 
que agradecem a toda a 
comunidade por todos estes 
anos de parceria.
A Loja Loya trabalha 
com as melhores marcas. 
O endereço e Avenida 
Horizontina, nº 1575, fone 
3253-1176. 

 Com base no 7º princípio do 
cooperativismo que é o interesse 
pela comunidade, o Sicoob Con-
fiança e o Colégio Martin Luther 
da cidade de Marechal Cândido 
Rondon reafirmam a parceria que 
existe entre as instituições com o 
programa Cooperativa Mirim. Fun-
dada em julho de 2019, a Cooper-
martin possui cerca de 20 sócios e 
as professoras Lia, Juliana, Marla e 
Juliana que coordenam o projeto 
no colégio.

O programa visa promover 
espaços de exercício e simulação 
do cotidiano de uma cooperativa 
para crianças e adolescentes, opor-
tunizando aprendizado e vivência 
prática sobre a filosofia cooperati-
vista e processos que envolvem uma 
cooperativa de forma transversal e 
interdisciplinar. Ainda, o intuito da 
atividade é desenvolver uma edu-
cação comprometida com valores 
de cooperação e participação.

O especialista em Desenvol-
vimento Cooperativo do Sicoob 
Confiança, Alan Roscamp, afirma 
que a parceria entre o colégio e a 
cooperativa somam muito para a 
comunidade. “Podemos desenvolver 
o cooperativismo com crianças e 
adolescentes através dos objetos 
de aprendizagem, gerando valores 
que são colados em prática dia-
riamente”, diz.

Sobre o programa Cooperativa 
Mirim - Desenvolvido pelo Instituto 
Sicoob, as cooperativas são dirigidas 

 A Norma Regulamentadora 35, 
ou apenas NR 35, garante a segu-
rança e a saúde dos trabalhadores 
envolvidos direta ou indiretamente 
com trabalhos em altura. São con-
siderados trabalho em altura toda 
atividade executada acima de dois 
metros do nível inferior, onde existe 
o risco de queda.

Com objetivo de atender a 
empresas e colaboradores que 
demandam destes conhecimentos, 
para evitar eventuais acidentes pela 
falta de segurança no trabalho em 
altura, a Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar) oferece treina-
mento sobre a NR-35.

O curso acontece no dia 19 de 
junho, sábado, das 08 horas às 17 
horas, na sede da Acimacar.

O investimento é de R$150 para 
associados da Acimacar e R$ 220 para 
não sócios. As vagas são limitadas. 
Mais informações podem ser obtidas 
pelos telefones (45) 3284-5704 e (45) 
9953-5200 com Josiane ou Thiago.

 
CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO
O treinamento, que será tanto 

prático quanto teórico, aborda os 
seguintes temas: normas e regula-
mentos aplicáveis ao trabalho em 
altura, análise de risco e condições 
impeditivas; riscos potenciais ineren-
tes ao trabalho em altura e medidas 
de prevenção e controle, sistemas, 
equipamentos e procedimentos de 
proteção coletiva; Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) para tra-
balho em altura: seleção, inspeção, 

conservação e limitação de uso; 
acidentes típicos em trabalhos 
em altura e as condutas em situ-
ações de emergência, incluindo 
noções de técnicas de resgate e 
de primeiros socorros.

 
SOBRE A T-PROTEGE 

TREINAMENTOS
A T-Protege Treinamento em 

Segurança do Trabalho é uma 
empresa especializada em treina-
mentos em segurança do trabalho, 
saúde e emergência. Conta com 
uma equipe de profissionais qua-
lificados no desenvolvimento de 
metodologias e mecanismos para 
disponibilizar soluções em capacita-
ção de pessoas, conciliando teoria 
e prática, em conformidade com 
todos os padrões legais exigidos.

Acimacar promove treinamento sobre 
Segurança no Trabalho em Altura

e coordenadas pelos próprios alunos 
da instituição social ou instituição de 
ensino regular e tem por finalidade o 
desenvolvimento de competências, 
hábitos e atitudes por meio de uma 
prática pedagógica disseminando 
os princípios do cooperativismo, 
harmonizando-os aos interesses 

com a comunidade, na produção 
de bens ou prestação de serviços, 
obtendo, por fim, responsabilida-
des sociais, morais e econômi-
cas dentro e fora do ambiente 
escolar, com distribuição dos 
resultados proporcionais entre 
os membros participantes.

Elcio Zimmermann , proprietário

Zimmermann 
Contabilidade 
Tradição, qualidade e bom 
atendimento é o lema da 
Zimmermann Contabilidade, 
pioneira no ramo em Entre 
Rios do Oeste.  São décadas 
de bons serviços prestados ao 
setor empresarial, industrial e 
agrícola da região. A empresa é 
administrada e pelo proprietário e 
contador Elcio Zimmermann.
Na hora de abrir uma empresa, 
consulte os profissionais da 
Zimmermann Contabilidade, 
que irão te orientar sobre a 
melhor forma de iniciar e sanar 
todas suas dúvidas.
A empresa está localizada na Rua 
Amazonas, 620, em Entre Rios do 
Oeste. O telefone é o 3257-1107. Ü

Ricardo Lorenzatto, engenheiro 
agrônomo da COOATOL

Ü

COOATOL em novas 
instalações
Desde 2012 os agricultores 
de Nova Santa Rosa e região 
contam com um grande aliado, 
que é a COOATOL, que tem 
como lema “Do plantio a 
colheita a 
escolha perfeita”.
Desde o início deste mês 
a filial nova-santa-rosense 
está em novas instalações. O 
engenheiro agrônomo Ricardo 
Lorenzatto, responsável pela 
empresa, destaca que o novo 
espaço proporciona melhor 
atendimento, já que é maior, o 
que possibilita 
aumentar o estoque. 
O novo endereço é Avenida 
Horizontina, nº 1956, no centro 
de Nova Santa Rosa.

Djeisci e Lucas da Papyrus Ü

Papyrus em 
Novo Sarandi
A Papyrus Papelaria, 
brinquedos, celulares e 
presentes atua há 6 anos em 
Nova Santa Rosa, oferecendo 
uma variada linha de 
produtos. O endereço é 
Avenida Santo Cristo, 656, no 
centro de Nova Santa Rosa.
Desde o início de maio a 
empresa abriu uma filial no 
distrito de Novo Sarandi, em 
Toledo, na Rua São Salvador, nº 
1781, em frente a Padaria Gruta.

Adrielli e Kassio RuschÜ
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Pato Bragado e Entre Rios do Oeste comemoram 
aniversário de emancipação nesta sexta, 18 de junho 

DESDE O DIA 1º DE JANEIRO DE 1993 ESTES MUNICÍPIOS SE TORNARAM INDEPENDENTESÜ
Entre Rios do Oeste 
São anos de progresso e con-

quistas que os munícipes de Entre 
Rios do Oeste podem comemorar 
em 2021. Neste ano, mais uma vez, o 
município terá o seu aniversário sem 
os tradicionais festejos, assim como 
foi em 2020 por conta da pandemia 
da Covid-19. 

“Por conta da pandemia a festa 
não pode ser realizada, mas não pode-
mos deixar passar a data em branco. 
Quando ocorreu a emancipação do 
município comemoramos muito, foi 
motivo de grande alegria na época, um 

PATO BRAGADO 
Os bragadenses também estão 

muito orgulhosos pelo desenvolvi-
mento conquistado pelo município 
ao longo dos anos, após emanci-
pado. Desde 2017 o município é 
comandado pelo prefeito Leomar 
Rohden, o Mano. Ele destaca que o 
aniversário de emancipação políti-
co-administrativa é motivo de muita 
alegria. “Nosso município evoluiu 
muito desde a primeira gestão, em 

1993. A primeira eleição aconte-
ceu em 1992. A atual administração 
municipal, Mano e John, parabeniza 
e cumprimenta a todos que con-
tribuíram com o desenvolvimento 
do município ao longo destes anos, 
como o conselho de emancipação, 
todos os ex-prefeitos, vereadores, 
empresários, agricultores, entre 
outros. Também devemos enaltecer 
a ajuda externa que Pato Bragado 
sempre teve, como os deputados 

que representam e representa-
ram o município e em especial a 
população, os pioneiros que sempre 
lutaram pelo desenvolvimento do 
município. Hoje Pato Bragado é um 
município muito bem estruturado 
de um povo trabalhador e ordeiro. 
Parabéns bragadenses”.

FERIADO MUNICIPAL
Em razão do aniversário de 

criação do município, Pato Bragado 

terá feriado nesta sexta-feira. Logo, 
não haverá atendimento do ser-
viço público municipal, porém sem 
prejuízo da prestação dos serviços 
considerados essenciais. 

Os casos de urgência e de emer-
gência em saúde serão atendidos 
pelo Hospital e Maternidade Capriotti. 
Da mesma forma se forem relacio-
nados à Covid-19 pelo número de 
plantão, o 99969-4608 e plantão 
Sabra 99969-4503. 

 Pato Bragado e Entre Rios do 
Oeste possuem histórias muito 
parecidas. Ambos os municípios 
foram emancipados na mesma 
data e, em 2021, completam 31 
anos da realização do plebiscito e 
28 anos de emancipação políti-
co-administrativa. As comissões 
pró-emancipações foram criadas o 
final dos anos 80. E em 1990 houve 
o plebiscito, quando a maioria 
votou pela emancipação das duas 
localidades, que eram distritos de 
Marechal Rondon. A partir de 1º de 
janeiro de 1993 estes municípios se 
tornaram independentes. 

momento muito importante. Nesses 
28 anos o nosso município cresceu 
e se desenvolveu, então temos que 
comemorar sim, mesmo que seja 
sem festa. Nosso sentimento, meu 
e da administração municipal, é de 
muita alegria por esses 28 anos, 
nosso município está avançando e 
se desenvolvendo muito, está bonito 
em todos os setores, somos um 
município privilegiado”, afirma o 
prefeito Ari Maldaner. 

Entre Rios do Oeste é um muni-
cípio que atende as necessidades de 
seu povo e está sempre buscando as 

inovações que proporcionem uma boa 
qualidade de vida à sua população. 
Isso é possível graças ao trabalho, a 
luta, coragem e persistência de pessoas 
que fizeram e fazem parte da história 
do município. Cada um que faz e fez 
parte dessa história e que buscou sua 
subsistência contribuindo muito para 
o progresso de Entre Rios do Oeste. A 
história de Entre Rios do Oeste se fez 
com colonizadores e desbravadores 
que iniciaram o município e segue hoje 
com seu povo ordeiro e trabalhador. 
“Estamos felizes em poder contribuir e 
fazer parte desta história dos 28 anos 

Prefeito Leomar Rohden, o Mano Ü

 Ü  Prefeito Ari Maldaner 

O Governo do Paraná, em parceria com o Governo Federal, 
fará o maior projeto de infraestrutura e rodovias do Brasil. 
Será um pedágio mais justo, com uma tarifa mais barata,
maior transparência e diversas obras. 
É o Governo fazendo prevalecer a vontade dos paranaenses.
Um estado que não para de crescer. Mais forte, moderno 
e competitivo. E, acima de tudo, um lugar melhor 
e mais justo para você!

Use o QR Code 
para assistir

3 mil km
de estradas

Iluminação 
em LED

Câmeras de 
monitoramento 

Wi-fi nas 
estradas

do nosso munícipio. Todo trabalho é 
feito pensando no que é bom para 
Entre Rios do Oeste e sua população”, 
finaliza o preito Ari. 
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está adequada a Lei 
Geral de Proteção 

de Dados Pessoais?

PROFISSIONAL ALERTA 
SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DA REGULARIZAÇÃO 
DOS ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS PARA ESTA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou 
LGPDP), Lei nº 13.709/2018, é a legislação brasileira que 
regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que 
também altera os artigos 7º e 16º do Marco Civil da Internet. 

O Brasil passou a fazer parte dos países que contam 
com uma legislação específica para proteção de dados 
e da privacidade dos seus cidadãos. A legislação se 
fundamenta em diversos valores, como o respeito 
à privacidade; à autodeterminação informativa; 

à liberdade de expressão, de informação, comunicação e 
de opinião; à inviolabilidade da intimidade, da honra e da 
imagem; ao desenvolvimento econômico e tecnológico e 
a inovação; à livre iniciativa, livre concorrência e defesa 
do consumidor e aos direitos humanos de liberdade e 
dignidade das pessoas.

A LGPD cria um conjunto de novos conceitos jurídicos, 
estabelece as condições nas quais os dados pessoais podem 
ser tratados, define um conjunto de direitos para os titulares 

dos dados, gera obrigações específicas para os controladores 
dos dados e cria uma série de procedimentos e normas para 
que haja maior cuidado com o tratamento de dados pessoais 
e compartilhamento com terceiros.

Para entender um pouco mais sobre a lei, a 
reportagem do jornal Tribuna do Oeste buscou orientações 
junto ao advogado Flávio Ervino Schmidt, profundo 
conhecedor da área, inclusive, realiza nova especialização 
focada em Lei de Proteção de Dados.  

l Dados 
Flavio lembrou que em 2018 a lei entrou em vigor na Europa, porém, 

no Brasil já estava praticamente pronta. “É um projeto que vinha sendo 
discutido há cerca de 10 anos. Era uma exigência para o Brasil continuar 
como um país de relevância internacional”, apontou.

O advogado destacou que inicialmente devemos diferenciar duas 
denominações: Dado pessoal e dado pessoal sensível.

Dado pessoal é informação relacionada a pessoa natural identificada ou 
identificável (RG, CPF, endereço, entre outros). Dado pessoal sensível é dado 
sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a 
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural.

l  VEIO TARDE  
O rondonense Andre João Dall Forno é um estudioso da LGPD, por isso 

buscamos sua opinião sobre o assunto. Ele acredita que a lei veio com muito atraso. 
“Basta você fazer uma pesquisa na internet com o seu nome, que vai encontrar 
muitas informações suas. Dificilmente podem ser removidas, já que não se sabe 
onde elas estão. Gigantes como Google e Facebook hoje sabem mais das nossas 
vidas do que nós mesmos, porque a todo instante fazemos pesquisa na internet, 
postamos coisas ou curtimos alguma coisa em redes sociais, conversamos por 
WhatsApp, Telegram, entre outros. Toda a nossa vida está exposta publicamente 
através destas ferramentas. Ninguém garante que não estão vendendo os nossos 
dados para outros. É só olhar e seus sites que é possível identificar várias ofertas de 
informações deles”, mencionou André.

Questionado sobre se é possível implementar a lei a realidade local, o 
rondonense ressalta que, apesar de ser um pouco complexa é possível. “Acredito 
que a grande maioria das empresas já trabalha de acordo com a lei, até porque 
existe outras leis que antecedem a esta e que atualmente são aplicáveis. Porém, 
tem algumas coisas que está previsto em lei que fica complicado em aplicar, devido 
ao tamanho da empresa e pessoal reduzido. A ANPD tem trabalhado no sentido de 
minimizar o impacto e a cada semana temos novidades.  O cuidado sempre é evitar 
compartilhar dados sem autorização. Procurar manter sigilo das informações e 
trocas com os seus clientes”. 

l Dica
O cidadão que sentir que teve seus dados expostos, poderá entrar judicialmente. Já há exemplos, inclusive, 

de reclamatórias trabalhistas, segundo Flávio. “Empresas devem pegar apenas dados essenciais e evitar dados 
sensíveis de seus clientes.  A lei é uma preocupação do mundo jurídico. Caso alguém sinta que tenha tido um dado 
vazado, deve inicialmente procurar a empresa para entender o que aconteceu. Caso seja constatado que houve 
negligência da empresa, as autoridades nacionais devem ser comunicadas. Caso uma empresa tenha tido seus 
dados roubados por hackers, por exemplo, todos os cadastrados devem ser comunicados de que seus dados estão 
vulneráveis. Empresários devem dar a devida atenção para estas determinações”, finalizou Flávio.  

Sua empresa 

l Pra que serve?
Segundo Schmidt, a LGPD vem 

complementar um direito fundamental, 
que é o direito da intimidade e a vida 
privada, que está na constituição de 
1988. “Ela vem para dar resposta a uma 
série de eventos que aconteceram 
ao longo dos anos, em que os dados 
foram transformados em uma forma 
de prejudicar as pessoas. Tivemos 
países onde isso foi utilizado para 
influenciar eleições, através das redes 
sociais, captando o perfil das pessoas e 
as influenciando, de certa forma, com 
publicidade direcionada. Os dados não 
eram protegidos. Mecanismos foram 
utilizados para interferir na vontade 
das pessoas. A lei geral, portanto, serve 
para que o indivíduo tenha privacidade 
e possa ter livre escolha. Essa lei é 
direcionada a pessoa natural, ou seja, ao 
titular do dado, o indivíduo”, reforçou.

l Regulamentação
Flávio lembra que o dado possui 

um grande valor e que a lei não quer 
restringir o uso dos dados, mas sim, 
regulamentar o uso destes, para que não 
causem interferência na vida privada do 
cidadão. “A lei deve trazer uma mudança 
de cultura. Aquele fichário que estava 
sobre o balcão, com informações sobre 
os clientes, não é mais do proprietário 
da empresa, mas sim, de cada clientes 
que possui seus dados nestas fichas. 
Antes da lei o comerciante não tinha a 
obrigação de mostrar a fichinha para 
o titular da mesma. Agora, com a lei, o 
titular deve ser informado de quais dados 
estão contidos na ficha. O dado passa 
a ser autodeterminação informativa. O 
consumidor vai ter que ser consultado se 
vai querer receber marketing por e-mail, 
mala direta, marketing direcionado 
através das redes sociais, entre outros”, 
mencionou o advogado.

l ANPD
A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) é o órgão federal responsável 

por fiscalizar e aplicar a LGPD. A criação de uma autoridade independente foi necessária 
para que empresas que têm acesso a informações pessoais cumpram a legislação e 
possam ser auditadas nos casos em que não observarem o devido tratamento destes 
dados. Flavio lembra que a partir de agosto o órgão poderá aplicar multas em caso de 
vulneração dedados. “Caso um cliente ligue para uma empresa na qual possui cadastro 
e seus responsáveis não souberem a informação, a empresa pode ser denunciada junto 
a Autoridade Nacional, inclusive, poderá responder por uma ação indenizatória ou pagar 
multa. É importante que os empresários estudem sobre e procurem ajuda especializada. A 
Acimacar ofereceu capacitações para apresentar as medidas a serem tomadas”, lembrou.

l Segurança
Outro detalhe muito importante, segundo Schmidt, é 

que a segurança é um dos princípios da lei. As empresas 
devem guardar muito bem os dados, como por exemplo, 
os currículos físicos. “Estes devem estar em locais muito 
seguros, chaveados, de preferência. Isso também serve 
para os arquivos no computador. Os dados devem estar 
protegidos por senhas e em pastas seguras. É necessário 
que os empresários façam uma avaliação em seus 
empreendimentos, para ver se estão adequados. A ajuda de 
um profissional na área é muito importante. O trabalho está 
focado na mudança de cultura e na sensibilização de todos os 
que atuam na empresa, inclusive com capacitações”.

Advogado 
Flávio Ervino 

Schmidt

Andre João Dall Forno

 Ü
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*Para se tornar uma pessoa mais resiliente

Mantenha-se flexível
As pessoas resilientes esperam enfrentar desafios em diferentes pontos 
de suas vidas. Dessa forma, eles são capazes de ajustar seus objetivos 
e encontrar maneiras de se adaptar.

Aprenda lições
Quando você tem uma experiência negativa, concentre-se nas lições 
positivas que você pode aprender com isso. Quando surge uma situação 
difícil, não se concentre em quem é culpado. Deixe de perguntar “por que 
eu?”. Assim, deixe de lado o papel de vítima. Então, pergunte-se o que você 
poderia fazer diferente na próxima vez para obter um resultado melhor.

Tenha atitude positiva
Pense sobre o que você pode fazer para melhorar sua situação e depois 
faça isso. As pessoas resilientes trabalham na resolução de um problema 
ao invés de se deixarem paralisadas pela negatividade. Por exemplo, 
se seu chefe reduziu suas horas no trabalho, você pode olhar para isso 
como uma chance de explorar outras opções de trabalho. Assim, no 
longo prazo isso pode gerar crescimento na carreira.

Mantenha-se conectado
Nutra seus relacionamentos com amigos e familiares. Então, quando 
você estiver passando por um momento difícil, não se afaste de outras 
pessoas. Inesperadamente, aceite a ajuda daqueles que se preocupam 
com você. As pessoas com maior resiliência têm pelo menos uma ou 
duas pessoas nas suas vidas, que podem recorrer ao apoio.

Libere a tensão
Certifique-se de ter alternativas para expressar suas emoções e aliviar a 
tensão. Então, recomenda-se algumas: Escreva em um diário; Desenhe;
Medite; Dance ou cante; Faça terapia.

Resiliência X Senso de propósito
Faça coisas que agreguem significado para a sua vida. Isso pode ser passar 
tempo com sua família, um serviço voluntário ou outra atividade que faça 
você se sentir mais forte. Da mesma forma, correr uma maratona após 
enfrentar uma doença grave ou fazer uma caminhada de gratidão (muitas 
pessoas preparam-se anualmente para percorrer a peregrinação do 
Caminho de Santiago de Compostela, por exemplo).

Aprenda hábitos saudáveis
Similarmente, listamos algumas atividades para reduzir os momentos 
estressantes: Exercite-se regularmente; Mantenha uma dieta balanceada;
Leia um livro; Reserve um tempo para descansar; As pessoas que ficam 
fisicamente fortes tendem a ser emocionalmente mais resistentes.

Acredite em si mesmo
Fique orgulhoso de suas habilidades e do que você fez. Assim, reconheça 
suas forças pessoais. Dessa forma, acreditar em si mesmo é extremamente 
importante, não somente para aumentar a confiança e autoestima como 
para alcançar o sucesso. Se você acredita em si mesmo, ninguém será 
capaz de impedir você de alcançar seus objetivos. Igualmente, aqueles 
que acreditam em si acumulam uma série de vantagens: Possuem uma 
vida mais focada; Atingem suas metas; São mais produtivos; Tomam 
mais riscos; Mantém-se positivos nas adversidades.

Sorria
Mantenha seu senso de humor mesmo diante tempos difíceis. O riso alivia 
o estresse e ajuda você a controlar as coisas. Quem sorri vive mais tempo e 
parece mais jovem. Sorrir aumenta a longevidade, contribui para manter 
o sistema imunológico forte, reduz a pressão arterial e ajuda o corpo a 
relaxar. Nossas expressões faciais fazem mais do que apenas comunicar 
nosso humor, elas tem a habilidade de influenciar nosso bom humor como 
um todo. As emoções podem ser geradas no cérebro, mas os músculos 
faciais reforçam e transformam essas emoções. Sorrir ajuda a aumentar 
a perfomance no trabalho e nos negócios, faz você parecer mais amigável 
nas negociações e interações com outras pessoas. O hábito de sorrir ajuda 
nossa mente a mover-se para um espaço mais positivo.

Seja otimista
Uma perspectiva positiva e esperançosa tornará você muito mais resiliente. 
Lembre-se de que muitos dos problemas que você enfrentará na vida 
são temporários e que você superou os constrangimentos no passado.

Resiliência: 
uma mentalidade 
a fortalecer

 A resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com 
problemas, adaptar-se face a mudanças e adversidades e, 
sobretudo, conseguir superar obstáculos. Exemplos disso 
podem ser uma ameaça diária, um evento traumático ou, 
em situação mais complexa, uma tragédia. O indivíduo 
consegue encontrar algum tipo de solução para fazer face e 
superar uma adversidade com que se depara e ainda, reagir 
adequadamente ao stress e à pressão inerentes à situação.

 

TRATA-SE DE UMA QUALIDADE QUE 
ESTÁ ACESSÍVEL A CADA UM DE 
NÓS, MAS QUE NECESSITA DE SER 

DESENVOLVIDA E FORTALECIDA. 
UMA VEZ CONSTRUÍDA, AJUDA-NOS 

A SUPERAR OS DESAFIOS DIÁRIOS

*Dra. Tânia Daniela Carvalho, psicóloga clínica

Uma qualidade acessível a cada um de nós
Este tem sido um ano de grande adversidade, com desafios constantes, 
stress e ansiedade no pico e até eventos traumáticos, tais como a 
separação relativamente àqueles que amamos, perda de entes queridos, 
perda de emprego e dificuldades financeiras, enfim, perda  da vida 
“normal” tal como a conhecíamos. Apesar de tudo isto, conseguimo-
nos adaptar, enfrentando as circunstâncias e situações que antes disso 
pareciam impossíveis de superar.
A resiliência não é algo mágico e extraordinário que nos resolve todos os 
problemas. Não! A resiliência é uma qualidade que está acessível a cada 
um de nós, mas que necessita de ser desenvolvida e fortalecida. Uma vez 
construída, ajuda-nos a superar os desafios diários!
Por exemplo, a mentalidade que adotamos e a reflexão que fazemos sobre 
o que podemos aprender com uma dada situação complexa pode ajudar-
nos a enfrentá-la de maneira mais eficaz.

Mentalidade 
resiliente
É muito importante nutrir os 
relacionamentos significativos (com 
amigos e familiares) e fortalecer 
as suas conexões. Quando se 
encontra a passar por um período 
difícil na sua vida, é importante 
que não se afaste das pessoas e 
até, se se sentir confortável, pode 
aceitar a ajuda que lhe oferecem 
e o apoio que lhe dão. Sentir-se-á 
mais apoiado, mais “preenchido” 
emocionalmente, menos sozinho e, 
sobretudo, melhor consigo próprio.

Mantenha-se flexível
Padrões rígidos e inflexíveis são 
barreiras à nossa adaptação aos 
desafios diários e, sobretudo, 
a novas realidades. Para uma 
mentalidade resiliente, é 
necessário largarmos esta rigidez 
para, aos poucos, passarmos 
a adotar uma mentalidade 
mais flexível e adaptativa. É 
importante afastarmos a ideia 
de que o momento presente 
será sempre condicionado por 
situações passadas e pelas nossas 
expectativas de como achamos que 
deveria ser. Nenhuma experiência 
é igual a outra, portanto, nenhuma 
decisão deverá ser igual a outra 
que tomou no passado. Permita-se 
alargar os seus horizontes.

Maior clareza de 
valores
Esta pandemia é o momento 
para considerar, reavaliar e 
esclarecer os seus valores. Ficar 
em casa por longos períodos de 
tempo é uma oportunidade para 
refletir se não será importante 
ir mais devagar e abrandar o 
ritmo frenético que tinha – não 
ter de ir apressadamente para 
o local de trabalho, não ter de 
correr para apanhar o transporte 
público ou até viajar menos – ou 
passar mais tempo com a 
família – começarem a comer 
juntos com mais frequência.
Outro aspeto que poderá 
considerar será passar a 
apreciar mais a natureza e as 
suas maravilhas. A natureza 
tem um poder reconfortante 
e revigorante, que lhe trará 
profundo bem-estar.
Faça uma reflexão sobre o 
que esta pandemia o ajudou a 
reconhecer, quais as coisas mais 
importantes para si e sem as 
quais não consegue viver. Pense 
também sobre aquelas coisas que 
talvez não queira mudar, mesmo 
após a pandemia terminar.

Maior compaixão
Mesmo com tudo o que o mundo 
passou, as perdas de várias pessoas, 
a luta constante dos profissionais de 
saúde, o desejo de ajudar os outros 
e as demonstrações de solidariedade 
e compaixão têm sido enormes. As 
ações de apoio e homenagem aos 
profissionais de saúde, a ajuda a 
vizinhos e a pessoas carenciadas, a 
organização de apoio comunitário pelo 
mundo são alguns exemplos daquilo 
que de melhor temos feito. Este 
tempo de desafio e adversidade ativou 
o nosso cuidado inato, bondade, 
humanidade e compaixão.

Descobrindo os seus recursos internos 
Se antes de iniciar esta pandemia, alguém lhe tivesse dito como seriam os 
próximos 12 meses ou mais, certamente teria pensado: “não vou conseguir 
lidar com isto”, “não sei como vou aguentar” ou “isto vai ser horrível e 
impossível de lidar”.
Neste momento, que já passou por grande parte dessa situação, se refletir 
bem, consegue perceber que já aprendeu algumas coisas sobre o que o 
ajudou a enfrentar tal experiência.
Contudo, é extremamente importante ter momentos de reflexão onde 
possa extrair aprendizagens das situações com que se vai deparando. Os 
seus recursos internos existem – e são mais do que muitos – para o ajudar. 
Conheça-os e coloque-os em prática sempre que necessitar. Aproveite-os, 
porque são seus, são valiosos e não necessita de despender dinheiro para 
os usar. Eles podem ajudá-lo a encontrar a calma quando se encontra 
dominado por um forte medo, a encontrar um caminho para manter o foco 
no presente e abstrair-se de pensamentos intrusivos ou a manter-se sereno 
e relaxado quando precisa de abrandar da azáfama do dia a dia.
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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.

É importante pensar antes de agir, ariano. 
Você pode estar com um turbilhão de ideias 
em mente, mas é fundamental ter espaço 
para reflexão, sabendo silenciar a mente para 
também ouvir o coração. Ao agir, é preciso 
calma e prudência para não fazer algo de que 
se arrependa depois. Cuide dos detalhes da 
sua rotina e dos principais projetos.
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coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Os assuntos de trabalho estão em destaque, 
virginiano, e é importante cuidar bem 
deles. Avalie o que você quer antes de 
dar grandes passos e não tenha medo 
de rever a rota, de fazer mudanças no 
trabalho e na vida. É hora de saber se 
posicionar, impor limites e priorizar sua 
satisfação pessoal. Cuidar de você também 
é essencial.
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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
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.

Os assuntos ligados à casa e a família estão em 
destaque, pisciano, tanto quanto as relações, 
sejam elas afetivas ou profissionais. Tente 
encontra equilíbrio em tudo que for fazer e 
também estabelecer seus limites, para não 
ceder demais quando isso não for necessário. 
Cuide de sua energia emocional e física. 
Descanse o quanto precisar.
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Um ótimo momento para buscar mais 
ativamente as coisas que dão prazer, 
taurino. Mas a semana pode trazer 
desafios e tensões ao colocar você 
diante de situações-limite que podem 
pedir mudanças em sua vida. Por sinal, 
é hora de avaliar sua vida de acordo com 
a realidade dos fatos e não ter medo de 
ajustar a rota, se for preciso.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
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Pode ser um ótimo momento para rever 
grupos e parcerias, leonino. É momento 
para ajustar objetivos, rever foco da equipe, 
alinhar expectativas. Rever suas amizades 
também pode ser importante. Mas é preciso 
cuidado para não criar expectativas e cair 
em ilusões, especialmente no que diz 
respeito a relacionamentos.
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É hora de avaliar suas emoções, canceriano, 
resolvendo pendências internas e questões 
do passado. É hora de se libertar de padrões 
e amarras que não deixam você crescer, 
o que inclui padrões auto destrutivos. 
Conversar com alguém sobre o que está 
sentindo pode ser uma ótima dica para 
saber o que fazer e seguir em frente.
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do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

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

É hora de fazer mudanças, escorpiano. Talvez 
algumas rupturas sejam necessárias, porque 
você precisa abrir espaço para o novo. Isso 
significa que é hora de fechar e abrir ciclos, 
mudar padrões, desapegar e ser mais flexível. 
É importante caminhar com calma, com 
planejamento e com jogo de cintura para 
fazer ajustes frente aos imprevistos.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

Variedades10 Tribuna do Oeste
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1º de outubro de 2020

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Organizar a sua rotina pode ajudar a 
deixar a vida em ordem, capricorniano. 
Retomar projetos, fazer ajustes nas coisas 
do dia a dia, incluir novas atividades, tudo 
isso é bem-vindo. Não deixe de cuidar 
da sua saúde, pois é importante estar 
bem para realizar todos seus projetos e 
novas e antigas ideias. Converse sobre 
o que for necessário.

culináriaculinária
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
 IN

GR
ED

IEN
TE

S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Você sabe do que você gosta, aquariano? 
Tem tido prazer suficiente na vida? É um 
momento muito oportuno para buscar mais 
ativamente a felicidade, cuidar mais das 
emoções e das relações. Avaliar se tem 
tido prazer e diversão suficientes também 
é necessário, para que sua vida fique cada 
vez mais leve e divertida.

Palavra cruzada
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Um momento para pensar no futuro, 
libriano. É fundamental que você observe 
o que está acontecendo em sua vida e 
veja o que quer ou não manter. Pensar 
em cursos e estudos que possam abrir sua 
mente e ampliar seus horizontes também é 
um tema para o momento. Avaliar e rever 
suas crenças também pode ser positivo.

O novo ciclo que está começando pede 
mudanças, geminiano. É importante olhar 
para dentro de si mesmo e saber o que você 
quer de verdade. Dê o primeiro passo rumo 
às mudanças, tentando resolver todas as 
pendências que tem em sua vida, incluindo 
conversas e burocracias. Repense sua atitude 
e postura, sabendo dar mais limites.

O momento coloca seus relacionamentos 
em destaque, sagitariano. É importante 
que você cuide bem de suas relações, que 
tenha as conversas pendentes, que faça 
os ajustes necessários. Alguns reencontros 
podem acontecer, tanto quanto assuntos 
antigos podem voltar. Ajustar suas relações é 
importante até para as questões de trabalho.

Humor

Em uma panela aqueça o leite. Adicione então os queijos ralados e a farinha de tapioca 
aos poucos. Mexa bem incorporando todos os ingredientes, cozinhando a massa por 
aproximadamente 8 minutos ou até que comece a desgrudar da panela. Acerte o sal 
e os temperos. Espalhe a massa ainda quente sobre uma assadeira grande retangular 
untada com azeite. O ideal é que fique bem espalhada, deixando cerca de dois dedos 
de espessura. Cubra com plástico PVC e leve à geladeira para gelar por,  aproximada-
mente, 1 hora. Retire a massa da geladeira, vire sobre uma superfície lisa e fatie em tiras 
de dois dedos de largura. Corte as tiras em  cubos, cuidando para que todos estejam 
do mesmo tamanho.

Frite os dadinhos em óleo bem quente até que fiquem dourados por fora. Também 
é possível assá-los por  cerca de 25 minutos a 200ºC até que fiquem bem sequinhos e 
dourados.  

l 250 g de farinha de tapioca granulada
l 500 ml de leite integral 
l 100 g de queijo parmesão ralado 
l 100 g de queijo meia cura ralado

l noz moscada a gosto
l sal a gosto
l pimenta branca a gosto
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Testamento 
No escritório do advogado, a viúva ouvia a leitura do 

testamento de seu finado marido: 
- Sinto muito, mas o senhor Euclides deixou tudo o que 

tinha para a Casa de Caridade da Viúva Pobre. 
- Mas, e eu? - choramingou a mulher. 

- Bem, a senhora era justamente tudo o que ele tinha.

Inquietação 
O casal se despede no aeroporto: 

- Sempre fico preocupada com as suas viagens de negócios, 
querido! - comenta a esposa. 

- Bobagem, meu bem! Estarei de volta mais cedo do que 
você pensa! 

- É justamente isso que me preocupa!

Filé 
No restaurante: 

- Como achou o filé, senhor? - pergunta o garçom ao 
freguês. 

- Foi fácil! Estava debaixo de uma batata!
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C
OSVP

ENTUPIDO
ESCAFANDRO

CIRODICE
OLCAS

AOS
LISOSPET

CHAT
ONOISE

AUSEOP
DORMIT

ORIO
CORNRMNC

TEOR
IAAHA

EGASILOS
MARSOPI

MANAALEMÃ
OPRO

CESSO

Boas-(?):
saudação
a quem
chega 

Discagem
Direta In-
ternacio-
nal (sigla)

Roedor
como o

Sonic, do 
videogame
Velho (?),
cenário

de filmes
"western"

"Quem es-
colhe mui-
to, pega o
(?)" (dito)

Material de
garrafas
de refri-
gerantes

Barulho,
em inglês

O rival 
de Jerry

(TV)

"A (?) faz
o ladrão"

(dito)

Renato
Machado,
jornalista
da Globo

(?) Suíços,
centro de
amantes
de esqui

Estado de
Ponta
Porã

(sigla)

Utilize;
empregue
Tempero
de pizzas

Milho, no
inglês dos

EUA

Construção
comum em

cidades 
universi-

tárias

(?) do Big
Bang:

explica a
origem do
Universo Casa para 

idosos (pl.)
Gênero 

de Jay-Z

Banda 
norueguesa

Canoa
esportiva

Cenário
do "BBB"
De ar me-
lancólico

Dado, em
inglês

Sandices;
tolices

Osmar Pra-
do, ator 

Sufixo de
"cardíaco"

(?) Gomes,
político 

Armadura
de mergu-
lhadores
inventada
no século

XIX

Enfadonho

Sem es-
tampa (os
tecidos)

Situação
de perigo
Alcatrão,
em inglês

Principal romance de
Franz Kafka, narra 
a história de um

julgamento absurdo

Ir embora
Patrícia

de Angela
Merkel

Como fica
o nariz, na

gripe

Primeira etapa de um
projeto de pesquisa
(Pedag.)

Compatibiliza;
harmoniza

"Veronica
(?): a
Jovem
Espiã",
seriado

Irmã
(fam.)

3/a-ha — pet — rap — tar. 4/corn — dice — iole — mars. 5/noise. 9/o processo.



Social
cristinekempp@gmail.com

Aniversariantes 
da Semana 

NOVO ENDEREÇO: Av. Irio Jacob Welp, 2182 
(Próximo ao Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) 

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

l QUINTA (17)
Willian Pereira Pereira, Tatiana 
Fulber, Michel Scherer, Josiane 
Magalhães, Andreia Denize Geib, 
Sandra Cristina Ruschel, Denise 
Vorpagel, Solange Lurdes Ferreira, 
Gilmar Debus, Andreia Denizee, 
Vanderleia Graciele Kochepka

l SEXTA (18)
Natieli Vendranim, Nina Regert, 
Sirlene Gonçalves, Bianca 
Schmidt, Éder Zamignan, Lucas 
Vicari Boroske, Elaine Gomes, 
Mauro Leonardh, Gilson Metz, 
Cínthia Morelli, Alan Güttges, 
José Wolmar Stoffel

l SÁBADO (19) 
Amelia Soder, Douglas Becker, 
Clari Hubner

l DOMINGO (20)
Daiane Garcia, Tania de Souza, 
Thalia Vanessa, Marcos Lerner, 
Luciane Trentini, Bruna Strey, 
Bianca Moenster, Claci Auler, 
Regina Sonntag, 
Oscar Estanislau Nasihgil

l SEGUNDA (21)
Kétlyn Brum, Monica R. Pohlenz 
Stolarski, Elaine Maria Zibetti, 
Londi Beatriz Markus, Rosangela 
Sirlei de Melo, Moacir Ferreira, 
Elaine Ferster, Danieli Isbrecht 
Kruger, Giane Brand, Welyngton 
Alves da Rosa, Eliane Wiellens, 
Ivete Schoffen

l TERÇA (22)
Aline Kochem Tornquist, Leadro 
Vorpagel, Angélica Fabiana 
Fonseca Weirich, Gelsiney Schell, 
Cladris Schumann, Marcelo 
Werner, Fabio Fernando da Silva, 
Maria Leonete Kekla

l QUARTA (23)
Helda Elaine Völz, Elveni Turmina, 
Paulinho Crivelatti, Hugo Pichler, 
Marisa Barros, Andresa Batista, 
Edi Wenzel Wastoswki, Maria 
Salete Blos, Guilherme Heinzen

O tim tim da semana vai para o Gilson Metz, diretor de Negócios na Sicredi, que 
completa mais um ano de vida amanhã. Felicidades!

O empresário Éder Zamignan e a esposa Tatiane comemoram o 
aniversário dele nesta sexta-feira (18). Parabéns!

Da sociedade de Nova Santa Rosa, o casal Cecília e José Wolmar 
Stoffel.  Ele aniversaria amanhã (18). Parabéns!

O advogado rondonense, Oscar Estanislau Nasihgil e a esposa 
Silvana, comemoram o aniversário dele neste domingo (20). Parabéns! 

Quem aniversaria no próximo domingo (20) é o empresário de 
Mercedes e presidente da Acim, Egon Iappe. Na foto acompanhada 

da esposa Nany. Felicidades!
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Mais de R$ 500 mil serão 
aplicados em pavimentações 
com pedras poliédricas 
em Pato Bragado

SERÃO CONTEMPLADAS AS LINHAS SÃO FRANCISCO, ARROIO FUNDO, ORIENTAL, ITAPIRANGA 
E KM 5, TOTALIZANDO 16.198,90 M² QUE OTIMIZARÃO O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E O 
RECEBIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
 

Ü

 Evento realizado na segunda-feira 
(14) na prefeitura de Mercedes marcou 
a assinatura dos contratos do Programa 
Geração Olímpica para 20 atletas 
do município. O ato contou com a 
participação do prefeito Laerton 
Weber, do Secretário de Esporte, 
Lazer e Turismo Henrique Endler 
(Ique), professores da modalidade 
de handebol Marlon Neves e 
Catarina Petri, pais/responsáveis 
e atletas beneficiados. 

Mercedes é destaque no pro-
grama do Governo do Estado do 
Paraná, que tem o patrocínio da 
Copel. Cada aluno contemplado 
recebe um valor mensal de R$ 
200,00, como forma de incentivar 
a prática esportiva.

“O programa valoriza as moda-
lidades olímpicas, handebol foi a 
modalidade beneficiada neste ano 
aqui no município. Graças ao esforço 
dos professores da modalidade o 

esporte tem criado fortes raízes em 
Mercedes e gerado bons frutos. 
Tenho certeza que este destaque 
do nosso município só é possível 
graças à boa equipe que temos na 
secretaria o apoio incondicional 
da Administração Municipal e a 
grande parceria com a empresa 
MCR Amidos, com o Projeto Atleta 
do Futuro”, destaca o Secretário 
de Esportes, Lazer e Turismo de 
Mercedes Henrique Endler (Ique). 

 Ao mesmo tempo que a pavi-
mentação com pedras poliédricas 
em dois trechos da Linha KM 05, 
ingressa na fase final, novos tra-
jetos já foram licitados e devem 
dar continuidade às melhorias pelo 
interior de Pato Bragado, benefi-
ciando, diretamente, o escoamento 
da produção e o recebimento de 
insumos agrícolas.

Na segunda-feira o prefeito 
Leomar Rohden, o Mano assinou 
a ordem de serviço, oficializando 
o início dos trabalhos de execu-
ção da continuidade das obras 
de pavimentações poliédricas na 
linha São Francisco, trechos na 
linha Arroio Fundo, entre linha 
Oriental e Itapiranga e também na 
linha KM 5, totalizando 16.198,90 
m² e R$ 517.546,32 em recursos 

 A homologação da tomada 
de preços nº 05/2021, garante 
a realização de melhorias em 
mais ruas no bairro Boa Vista, 
em Marechal Rondon. Trata-se 
da execução de 25.359m² entre 
recape asfáltico sobre pedras 
irregulares, implantação de pavi-
mentação asfáltica nova e recape 
asfáltico, além da regularização 
de vias e drenagem, execução de 
bocas de lobo e sinalização de 
ruas. Com isso, o bairro estará 
quase que todo pavimentado. A 
homologação foi assinada pelo 
prefeito Marcio Rauber no final 

da semana passada. O valor do 
investimento, nesta etapa final, 
é de R$ 2.112.077,08, através de 
recursos próprios. Receberão asfal-
tamento nesta etapa parte das 
ruas Souza Naves, Carlos Alberto 
Datch, Octávio Livi, Horizonte, 
Do Lago, Santa Catarina, Paraná, 
Willian Stoeff, São Paulo, Edwino 
Dorzbacher e Isidoro Lorine.

 A ordem de serviço será assi-
nada em breve para que a obra 
seja iniciada.

 
DEMAIS TRECHOS

Outras três etapas já foram 

realizadas no Grande Boa Vista. 
A primeira, trecho da rua Ber-
toldo Pottratz, entre as ruas São 
Paulo e Isidoro Lorini, no Lote-
amento Guarani. Nessa etapa 
foram realizadas 2.079,97 m² de 
pavimentação, num investimento 
total de R$ 445.050,72.

A segunda, em ruas do lotea-
mento Wollstein, com 13.705,34m², 
onde foram investidos R$ 644.000,02.

O outro trecho compreendeu 
recape asfáltico sobre pedras 
irregulares nos loteamentos Vale 
Verde e Santa Felicidade. A obra 
demandou R$ 625.135,83 mil em 

investimentos, em 14.538,29m² 
de pavimentação.

 
RUA SÃO PAULO

Outra obra muito importante 
para os moradores do bairro Boa 
Vista foi o asfaltamento de tre-
cho das ruas São Paulo e da Elário 
Arthur Wendpap. Na obra, foram 
feitos 109,99 m² de pavimentação 
asfáltica, 320,99 m² de recapea-
mento de pavimento asfáltico e 
2.060,95 m² de recapeamento sobre 
pavimentação poliédrica, além da 
construção de 540,72 metros lineares 
de meio-fio. O investimento foi de 

R$ 199.000,20, com a utilização de 
recursos próprios.

A via é utilizada diariamente por 
muitos moradores do bairro Boa 
Vista, já que é trajeto para chegar 
até o centro, sem precisar passar 
pela Avenida Rio Grande do Sul.

 
UBS

Outra obra que está sendo 
edificada naquela região é uma 
Unidade Básica de Saúde, tipo 2, 
que terá 378,66 m². O investimento 
é de R$ 1.148.970,61, através do 
Governo do Estado e contrapartida 
do município.

do município. O ato foi acompa-
nhado pelo secretário de Plane-
jamento, Lucas Blatt, engenheiro 
civil do setor de engenharia do 
município, Lucas Decarli Bottega 
e Miguel Rodrigues de Souza da 

Ponta pé inicial dos trabalhos ocorre a partir da assinatura 
da ordem de serviço pelo prefeito Mano 

MARILI KOEHLER

 Ü

Terraplenagem Rodrigues. 
Segundo o prefeito Mano, os 

trabalhos devem iniciar já na pró-
xima semana pela linha KM 5 e a 
previsão de conclusão é de cerca 
de sete meses.  

A administração municipal 
de Entre Rios do Oeste realizou 
recentemente a entrega de dois 
tratores 4X4, potência de 88 CV, 
modelo Plus 90, além de dois 
conjuntos de fenação compostos 
por segadeira de disco, oncinho 
enleirador e espalhador e enfe-
nadeira, da marca Finardi, para 
as Associações de Moradores 
das Linhas Divisa e Golondrina. 
Cada associação recebeu 
um trator e um conjunto de 
fenação, que irá atender as 
necessidades dos produtores 
das comunidades beneficiadas.

A solenidade contou com a 
presença dos presidentes das 

associações de moradores, do 
ex-prefeito Jones Heiden, prefeito 
Ari Aloísio Maldaner, secretários, 
presidente da Câmara de Verea-
dores Valdeir Rodrigues Sales e 
os vereadores Enio Luis Foliatti, 
Gilberto Maldaner, Joaquim Schlin-
dwein e Nadir Backes.

Os recursos para aquisição 
dos equipamentos, são em parte, 
oriundos de verbas destinadas ao 
município ainda na gestão do 
então prefeito, Jones Heiden 
em 2017, pelo deputado fede-
ral Sérgio Souza e do então 
deputado federal e atual Secre-
tário-Chefe da Casa Civil do 
Paraná Dilceu Sperafico. 

Bairro rondonense receberá mais R$ 2,1 milhões em 
investimentos e estará praticamente todo pavimentado

Linhas Divisa e Golondrina de 
Entre Rios do Oeste são contempladas 
com Tratores e Conjuntos de Fenação

Mercedes é destaque no Programa Geração 
Olímpica do Governo do Estado do Paraná



ENTRE OS ITENS DA PAUTA ESTÁ: PREOCUPAÇÕES EDUCACIONAIS FRENTE À PANDEMIA: 
RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO 
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Escola Dona Leopoldina de 
Quatro Pontes promoverá 
reunião online com os 
pais nesta quinta-feira

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Silvio Vorpagel torna público que irá requerer 
ao IAT, Licença de Operação para Suinocultura 
a ser implantada no Lote Rural nº 29/30/B, 20º 
Perímetro, Fazenda Britânia, Marechal Cândido 
Rondon, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA

Hari Normelio Krepsky torna público que irá 
requerer ao IAT, Licença Prévia para Suinocul-
tura a ser implantada no Lote Rural nº 220, 13º 
Perímetro da Fazenda Britânia, Linha Bandeirantes, 
Distrito de Novo Horizonte, Marechal Cândido 
Rondon, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Silvestre Cottica, torna público que irá requerer do 
IAT-PR, a Renovação da Licença de Operação 
para atividade de suinocultura, localizada no 
LOTE RURAL 89, SN - 85960-000 - Marechal 
Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Silvestre Cottica, torna público que recebeu do 
IAT-PR, a Licença de Operação para atividade 
de suinocultura, localizada no LOTE RURAL 89, 
SN - 85960-000 - Marechal Cândido Rondon/PR

REQUER LICENÇA PRÉVIA
ORLANDO LUDWIG, torna público que irá requerer 
ao Instituto Água e Terra - IAT a LICENÇA PRÉVIA 
para a atividade de suinocultura, localizada na 
Linha Divisa,  Zona Rural, Entre Rios do Oeste/PR

SÚMULA  DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Pedro Vilmar Winter, torna público que irá reque-
rer ao IAT-PR, a licença ambiental simplificada 
para a atividade de Suinocultura, instalado no 
Distrito de São Roque, s/n,  Marechal Candido 
Rondon-PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO  DE LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO
Claudemir Roberto Klein E Fabiana Doebber klein tornam público que irão requerer ao IAP a LICENÇA 
PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de Suinocultura Ciclo completo localizado na Linha 
Barra Grande – Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

CERCAR PCH MOINHO S/A 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CERCAR PCH MOINHO S/A  

CNPJ/MF nº 21.467.516/0001-10 - NIRE 41300293881 

Aos Senhores Acionistas da CERCAR PCH MOINHO S/A, 
convocamos Vossas Senhorias para participar da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 08 de julho de 2021 as 
9:00 horas na sede social da AREC-Associação Recreativa e Esportiva 
Cercar, situada na situada na rua Mato grosso s/n, Bairro São Lucas, CEP 
85.960-000, Município de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, 
tendo como objeto a seguinte convocação e ordem do dia: 
2ª - CONVOCAÇÃO: Às 9:00 horas com a presença de qualquer número 
de acionistas com direito a voto. 
ORDEM DO DIA: 
-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020; 
(b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo;  
 
-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

(a) Deliberar sobre o aumento do capital social, utilizando dos 
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 

Marechal Candido Rondon, 15 de junho de 2.021. 

Alcino Biesdorf- Diretor Presidente 

SÚMULA  DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Pedro Vilmar Winter, torna público que recebeu 
do IAT-PR, a licença ambiental simplificada 
para a atividade de Suinocultura, instalado 
no Distrito de São Roque, s/n,  Marechal 
Candido Rondon-PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Norberto Cerutti torna público que recebeu do IAT, 
Licença Ambiental Simplificada para Avicultura 
implantada no Lote Rural nº 25.B/25.C/24.B.2, 
48º Perímetro, Nova Santa Rosa, Paraná. Vali-
dade: 15/06/2027.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DA LICENÇA PRÉVIA

Eleandro Antonio Becker, Graziela Maria Grosbelli 
Becker e Antonio Glosbelli Junior, tornam público que 
irão requerer ao IAP, a Licença Prévia para a Ampliação 
da atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 4.500 animais (2.500 animais já licencia-
dos) a ser implantada no Lote Rural Número 64 da 
Gleba 13 Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Elio Tozzin, tornam público que recebeu do  IAT, 
a Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de Suinocultura no Sistema Terminação destinada 
a 1.500 animais, implantada em Parte Dos Lotes 
Rurais 175 da gleba 109 - Distrito De Sub-Sede - 
Santa Helena – Pr, com validade até 23/08/2024.

A Escola Municipal Dona Leopol-
dina de Quatro Pontes promove nesta 
quinta-feira (17), às 20h, uma reunião 
com os pais e/ou responsáveis dos 
educandos, tendo como pauta  as 
preocupações educacionais frente à 

pandemia: responsabilidade e com-
prometimento, entre outros assuntos. 

A diretora Leila Adams explica 
que como não é possível se reunir 
pessoalmente, a reunião será reali-
zada através de canal do Youtube da 

escola, em forma de live. “O link de 
acesso será enviado via WhatsApp 
nos grupos de todas as turmas, 
alguns minutos antes de iniciarmos 
a live. É de suma importância que 
todos participem”, diz. 

 A Prefeitura de Nova Santa 
Rosa por meio da Secretaria de 
Agricultura, Meio Ambiente e Infra-
estrutura informa que estão abertas 
as inscrições para o serviço de ter-
raceamento gratuito. Os produtores 
rurais interessados em reformar 
os terraços de base larga de suas 
propriedades a fim de combater à 
erosão, podem entrar em contato 
pelo telefone (45) 3253-1144, ramal 
219 e agendar o serviço com o 
responsável Kleber Ribeiro.

A atividade de terraceamento 
está prevista no convênio entre a 
Prefeitura de Nova Santa Rosa e 
a Itaipu Binacional por meio do 
Programa de Conservação de Solos 

Estão abertas as inscrições para o serviço de 
terraceamento gratuito em Nova Santa Rosa

e não terá custos. No entanto, a Pre-
feitura solicita que caso o agricultor 
tenha equipamentos e condições, 
faça o serviço de subsolagem (sol-
tura) da terra na área, ou seja, nos 
dois lados da curva de nível a ser 
recuperada, para facilitar a opera-
ção do equipamento terraceador.

Conforme o gestor de Convênios 
da Itaipu, Kleber Ribeiro, os trabalhos 
serão realizados após a colheita do 
milho, sendo previstos 25.000 metros 
lineares de bases largas a serem refor-
madas. “Por isso, solicitamos que os 
produtores rurais façam a sua inscrição 
antecipadamente”, informa Kleber.
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