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Você dorme o suficiente?
O sono é absolutamente essencial para a saúde. No entanto, quando a vida fica agitada, muitas vezes é a 

primeira coisa a ser negligenciada ou sacrificada. Enquanto dormimos o corpo realiza funções primordiais 
para se ter boa saúde, ou seja, o sono é mais do que apenas um tempo para o seu corpo e mente descansar. 

Na verdade, enquanto você está dormindo, seu corpo está trabalhando duro. O tempo recomendado de sono, 
diariamente, varia de acordo com a idade. Veja qual o tempo indicado para você.
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ENTREVISTA 
Luciano Schaefer confirma 
pretensão de seguir na 
vida pública em Entre 
Rios do Oeste  
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SAAE, com o apoio de entidades, 
promove plantio de mudas 
de árvore em alusão ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente
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 VOU ALI COMPRAR UM TERRENO E JÁ VOLTO

Ei, porque tanta pressa? Espere um 
pouquinho, vou te dar umas dicas valio-
sas para você fazer o melhor negócio. 

Comprar um terreno é simples, mas 
consideremos que adquirir um imóvel 
exige atenção, afinal, cada um de nós 
tem uma ideia, um sonho  ou projeto 
de vida,  e se há uma primeira grande 
necessidade, é saber o que deseja edi-
ficar neste lugar que tanto sonhou e 
está prestes a materializar.  

Te garanto que valerá muito ganhar 
este tempinho lendo o que seu con-
sultor imobiliário favorito vai escrever, 
prometo que não leva mais de duas 
horas...brincadeirinha.

Hoje vou falar sobre o terreno ideal 
para seu projeto e caso sua ideia seja 
comprar um lote, vou lhe dar algumas 
dicas para que possa acertar na melhor 
compra.

Penso em seis fatores muito impor-
tantes, vamos a eles:

1- Dúvida sobre comprar um terreno 
de esquina ou meio de quadra:

Muitas vezes pensamos logo no 
lote de esquina, por ser mais valori-
zado, mais bonito, com mais desta-
que, podendo fazer duas fachadas, 
o que encarece um pouco mais a 
construção, mas se custo não é seu 
problema, mãos à obra. O fator contra 
é ter que respeitar os recuos frontais 
exigidos, o que fará perder um pouco 
mais de área. Geralmente os lotes de 
esquina têm uma metragem maior, 
mas a palavra geralmente remete a 
exceções, portanto, é bom atentar 
sempre para este fato. 

No lote de meio de quadra, precisa 
ser respeitado somente o recuo frontal, 
fazendo com que possa aproveitar 
melhor o terreno dependendo do pro-
jeto e também contemplará apenas 
uma fachada.

2º Qual a melhor posição do sol. 
Sol da manhã ou tarde?

Em nossa região,  a preferência é 
por face Leste, ou sol da manhã, isto faz 
com que o valor comercial pedido seja 
sempre maior.  Vivemos em um lugar 
com mais frequência de altas tempera-
turas e o sol da manhã é mais ameno, 
mas o gosto é de cada um. 

Analisa-se algumas coisas, como 
por exemplo, se você gosta de vidros 
grandes, muita luz, pensa em fazer 
um sobrado com a escada aparente, 
ou não queira o calor mais intenso 
do dia, queira gastar menos com ar 
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condicionado, neste caso, escolherá de 
preferência  face leste.

Mas, e se você pensa em construir uma 
piscina, queira se privilegiar ao máximo da 
ação do sol, tendo uma casa de veraneio, 
cabe aí uma face oeste, sol da tarde, ou 
mesmo face Norte, onde terá o máximo 
de aproveitamento do fator sol. 

Comparando com a face leste, terás 
um custo um pouco maior com ar condi-
cionado, cortinas, maior necessidade de 
fazer um jardim, pensando em árvores de 
sombra, vidros mais espessos...mas vamos 
combinar, fica um espetáculo também. 

Cada um tem suas estratégias e quem 
sou eu para discordar, estou aqui justa-
mente para lhe ajudar, lembra?!

E face Sul? Bem, neste caso você terá 
menor incidência de luz solar o dia todo. 
São terrenos muito bons até caso queira 
edificar um estabelecimento onde utilize 
muita câmara fria, um açougue, choco-
lateria, loja de frios, adega, farmácia, ou 
no caso de construir uma casa, talvez 
queira realmente menos calor, questão 
de gosto, não fosse assim, os terrenos 
face sul seriam abolidos. Seria algo como 
tirar as subidas de uma rua, deixando 
somente as descidas. 

3º O que mais influencia na localização 
do terreno?

Um poste ou uma boca de lobo bem 
na frente do imóvel, justamente onde o 
projeto pensado contemplaria  a entrada 
para o carro, existem árvores dentro do 
imóvel, elas podem ser cortadas, ou melhor, 
qual o grau de dificuldade para conse-
guir liberação da prefeitura para isso? Há 
construções muito altas nas laterais, um 
paredão ou algo que faça minha futura 
casa ficar “sufocada”?

4º Este terreno precisa ser aterrado?
Neste ponto precisamos analisar o 

desnível dele em relação à rua. 
Geralmente terrenos com declive têm 

um valor de mercado menor, pois estima-se 
o custo alto para nivelá-lo, com estrutura 
de sustentação, muros e fundações pro-
fundas, movimentação de terra, horas de 
máquina trabalhando... 

A não ser, é claro que não queira ater-
rar, aproveitar o desnível, fazer um super 
projeto. Arquitetos sempre criativos ado-
ram terrenos assim, pois pode-se ousar 
ainda mais em projetos exóticos e únicos, 
aproveitando justamente o que muitos 
acham ser um problema.

Terrenos com aclive, por outro lado, 
são mais valorizados, com alta procura por 
compradores, pois pode-se edificar ali uma 

Estender ou 
não a mão
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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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casa imponente, estando acima do nível 
da rua, a tornando bastante visualizada.

5º Qual a característica da rua?
Analisar a vizinhança também é 

importante.
Por exemplo, como as casas estão 

dispostas, ou construídas. Térreas, sobra-
dos, prédios, casas imponentes ou mais 
populares. Neste ponto o que se analisa 
é o fator investimento a médio ou longo 
prazo, pois o ideal é que a casa que irá 
construir esteja ao menos na média das 
casas da região, pois caso algum dia pense 
em vender seu imóvel, poderá perder valor 
ou mesmo valorizá-la ainda mais. Quando 
construímos uma casa, pensamos em 
nossa família, o futuro de nossos filhos, 
fazendo com que a ideia de valorização 
do imóvel seja uma constante no futuro.

6º Fator investimento:
A primeira regra é pensar o que vai 

construir, independente seja você um 
construtor, que irá construir para vender 
ou se pretende ali morar, sempre projetar 
e construir a casa como se fosse para  
morar nela, esta é a melhor forma de 
acertar no investimento.

Muitas vezes você nem precisa colocar 
à venda um imóvel assim, porque logo 
aparece um comprador disposto a pagar 
o que você pedir na casa. Já vi muitas 
histórias assim e diga-se de passagem, 
ótimas histórias, aquilo que pode-se colocar 
na conta das lendas. Quando alguém se 
encanta por algo que não está a venda, este 
estará disposto a pagar o preço que for.

Finalizando, tenha sempre  uma ideia 
formada, uma prévia do que busca para 
você e sua família. O ideal que já tenha 
em mente o que quer ou pode realizar, 
uma casa térrea, um sobrado, uma gara-
gem abaixo do nível da rua, um ático, um 
loft, se o terreno é muito grande para seu 
projeto, ou muito pequeno...

Comprar um imóvel é como comprar 
uma roupa, um pouquinho mais caro claro, 
se bem que, dependendo da roupa ou 
acessório que vá comprar, poderá ser 
surpreendido, digo isso porque já passei 
em vitrines onde, confesso, já fiquei em 
dúvida pensando como pode um imóvel 
ser tão barato.

O mercado imobiliário está pronto 
para você.

Bem, agora pode ir ali comprar seu 
terreno e volte feliz, este é meu desejo. 

 A pergunta que ficou no ar nestes 
últimos dias é:  temos campeonato 
estadual, Copa Brasil, Copa do Nor-
deste, tem Sul América, Libertadores, 
temos campeonato brasileiro das quatro 
divisões, mas Copa-América não pode 
ter? O que muda?

Não podemos enganar ninguém 
dizendo que futebol é uma coisa segura, 
que não há contaminação de Covid-19. 
Os números mostram um alto índice 
de contagio entre os atletas, só na 
categoria de elite são contabilizados 
mais de 300 casos.  Os protocolos 
de prevenção à Covid-19 são rígidos 
para que os jogos aconteçam, mas 
assim mesmo os casos acontecem, 
da mesma forma que a contaminação 
ocorre em outros ambientes como de 
trabalho e familiar. 

Na pandemia em que vivemos, 
o risco de contagio é grande tanto 
no futebol, como em demais locais. 
Mas a pergunta é porquê acontecem 
os campeonatos se existe o risco de 
contágio? Porque é necessário correr 
este risco para manter vivo o futebol 
brasileiro, vivos os times das quatro 
divisões do futebol brasileiro. Desta 
forma, está sendo administrado o risco 
de contágio nos jogos pela sobrevi-
vência do futebol, da mesma forma 
que outros segmentos e atividades 
comerciais tiveram que se adaptar 
para a sobreviver. 

A Copa-América é um torneio com 
o qual o Brasil não tinha nenhum com-
promisso. O país não sofreria nenhuma 
perca caso o campeonato não fosse 
realizado. Colômbia e Argentina é quem 
tinham o compromisso de receber a 
Copa América. A Confederação Sul-
-Americana de Futebol -  Conmebol é 
quem poderia ficar em ‘maus lençóis’ 
caso o campeonato não aconteça. 

A Conmebol já investiu 30 milhões 
de dólares para a realização desta copa 
e por isso ela pediu socorro ao Brasil, 
a Federação Brasileira de Futebol, que 
por sua vez pediu socorro ao Governo 
Federal. O Governo Federal está sendo 
o fiador para que a Copa-América acon-
teça, o Brasil está estendendo a mão 
para a Conmebol. E qual o problema 
em estender a mão? Pergunta que 
fica no ar....  
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O EX-DEPUTADO FEDERAL, DILCEU SPERAFICO, PARTICIPOU DA REUNIÃOÜ

Progressistas alinham 
aliança com PSD do 
Governador Ratinho

 No Estado do Paraná uma das 
principais alianças visando as elei-
ções 2022 foi selada nesta segunda-
-feira (07) entre o Progressistas do 
líder do governo, deputado Ricardo 
Barros, e o PSD, partido do atual 
governador Ratinho Jr.

O encontro aconteceu com a 
presença da presidente estadual 
do partido, a deputada Maria 
Victória; da ex-governadora do 
Paraná, Cida Borghetti; do prefeito 

de Londrina, Marcelo Belinati; do 
deputado estadual, Luiz Carlos 
Martins e do ex-deputado federal, 
Dilceu Sperafico.

 A aliança entre os dois partidos 
é vista como natural, uma vez que 
ela ocorreu em vários municípios 
no ano de 2020. Há consenso entre 
as duas siglas de que o clima de 
estabilidade política alcançado 
pelo Paraná deve ser priorizado 
em torno de uma aliança que seja 

melhor para o Estado.  
Ricardo Barros pretende buscar 

um novo mandato na Câmara Federal 
e Cida Borghetti não disputará as 
eleições para se dedicar ao cargo 
de conselheira na Itaipu Binacional.

Os progressistas buscam espaço 
na chapa majoritária.  O partido 
pretende indicar o candidato a 
vice-governador ou ao Senado. 
Entre os nomes mais cotados está 
o do ex-deputado, Dilceu Sperafico. 

O encontro entre os dois partidos aconteceu na segunda-feira (07)

DIVULGAÇÃO
Ü

Marechal Rondon terá Semana de 
Proteção aos Animais em Outubro

A Câmara Municipal de Mare-
chal Cândido Rondon aprovou por 
unanimidade, na última semana, 
o Projeto de Lei nº 10/2021, de 
autoria do vereador Arion Nasihgil. 
O texto institui a Semana Municipal 
de Proteção aos Animais e o Dia 
Municipal do Protetor Animal. A 
primeira será celebrada sempre 
na primeira semana de outubro 
e, o segundo, anualmente no dia 
04 do mesmo mês.

Entre os principais objetivos 
da Semana Municipal de Prote-
ção aos Animais estão: estimular 
atividades de promoção e proteção 
aos animais; apoiar o munícipe e 
conscientizá-lo de seu papel como 
agente de proteção; sensibilizar a 
sociedade à proteção aos animais; 
estimular a arrecadação de fundos 
para ONGs, abrigos e protetores, 
bem como a doação de ração e 
utensílios para animais e, ainda, a 
realização de feiras de adoção e 
campanhas de vacinação e cas-
tração. Já o Dia Municipal do Pro-
tetor Animal tem como objetivo 
reconhecer e ressaltar o trabalho 
realizado por estas pessoas.

O projeto de lei aprovado 

determina ainda que caberá ao 
Poder Executivo Municipal promo-
ver atividades de conscientização 
durante a Semana de Proteção aos 
Animais e o Dia do Protetor Animal, 
tanto nas escolas, como em órgãos 
e espaços públicos, na imprensa 
oficial e redes sociais, sem prejuízo 
de outras ações educativas.

A administração municipal 
também poderá estabelecer par-
cerias com empresas e organizações 
privadas para a consecução dos 
objetivos do projeto de lei.

“A luta pelos direitos dos animais 
e seu bem-estar é crescente em 
todo o Brasil, sendo que em nosso 
munícipio temos a felicidade de 
ter muitos cidadãos e empresas 
engajadas para que nossos animais 
abandonados e vítimas de cruel-
dades tenham uma vida digna, 
longe das ruas e recebendo o 
amparo e carinho que todos eles 
merecem”, defendeu Arion, que 
dedica sua legislatura também 
em favor da causa animal.

Ainda conforme o vereador, a 
escolha da data coincide com o Dia 
Mundial dos Animais, igualmente 
celebrado em todo o planeta, em 

homenagem ao Dia de São Fran-
cisco de Assis, santo padroeiro 
dos animais.

O projeto agora aguarda san-
ção do prefeito para tornar-se lei 
municipal.

O vereador Arion Nasihgil é 
o autor do projeto

Ü

ASSESSORIA

Audiência pública
De iniciativa dos vereadores presidente Pedro Rauber e Cristiano Metzner 
(Suko), uma audiência pública vai discutir segurança nas escolas rondonenses 
e o papel das famílias. O evento on-line acontece nesta quinta-feira (10), 
às 9h30.  A audiência foi motivada pelo recente massacre ocorrido em 
uma creche em Saudades (SC). Além de vereadores, estão convidados 
para o debate representantes da Secretaria Municipal de Educação, 
Ministério Público, Polícia Militar, Conselho Tutelar e Conselho dos 
Pastores Evangélicos (Copem), além de psicólogo, assistente social e 
diretores de escolas.

Trabalho remoto
Ante o surgimento de um caso suspeito de Covid-19 na Prefeitura de Quatro 
Pontes, o Poder Público manterá o paço municipal sem atendimento 
ao público pelo período de dez dias, optando, assim, pelo trabalho 
remoto. O decreto entrou em vigor na terça-feira (08) e vale até o dia 
17 de junho. Durante o período, os casos de urgência e emergência 
serão atendidos através de diversos canais eletrônicos, incluindo o fone 
3279-8100. Durante o período, ficam canceladas todas as atividades 
administrativas que tenham sido previamente agendadas, inclusive 
as licitações já agendadas mediante publicação oficial, as quais serão 
suspensas por tempo indeterminado.

Muito satisfeito
Em uma pequena avaliação dos quase seis meses da atual legislatura 
da Câmara Municipal de Vereadores do município de Mercedes, o seu 
presidente Ezio Dorner, diz estar muito satisfeito com a proximidade 
entre o legislativo e executivo. Segundo Ezio, todos os pedidos feitos 
ao executivo são respondidos de imediato. “Isso é muito importante 
para o bom andamento e agilidade nos trabalhos”, afirmou o Dorner

Bandeira Preta
Em função do agravo da pandemia e da lotação dos serviços de urgência 
e emergência, o prefeito Beto Lunitti assinou, nesta terça-feira (08), o 
Decreto Nº 162/2021 estabelecendo medidas mais restritivas de combate 
ao coronavírus em Toledo. Foram registrados, no período entre os dias 
31 de maio e 05 de junho, 930 novos casos de Covid-19 e 16 óbitos em 
decorrência da doença, diante destes números o COE de Toledo decidiu 
criar uma nova classificação, a Bandeira Preta, indicando o extremo 
risco para a pandemia.

Denunciado
Prefeito de Goioerê, Roberto dos Reis Lima, foi denunciado por suposto 
crime eleitoral. Conforme apurou o MPPR, o então candidato teria comprado 
e distribuído 200 cestas básicas, ao custo total de R$ 104.850,00, como 
forma de induzir o voto de eleitores (cometendo o crime popularmente 
chamado de “compra de votos”). Além disso, conforme a denúncia, por 
se tratar de ato ilícito, não declarou a despesa na prestação de contas 
de sua campanha.

Multado
Ex-prefeito de Paranaguá foi multado por falhas nas contas de 2016. A 
Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 
emitiu Parecer Prévio pela irregularidade das contas de 2016 do Município 
de Paranaguá (Litoral do Estado), sob responsabilidade do ex-prefeito 
Edison de Oliveira Kersten (gestão 2013-2016). Diante das falhas, o então 
gestor recebeu quatro multas, totalizando R$ 16.978,50.

Presidente Bolsonaro
Uma pergunta que ainda não tem a resposta é em qual partido político 
se filiara o Presidente do Brasil Jair Mesias Bolsonaro, que continua sem 
partido atualmente. Bolsonaro se elegeu em 2018 pelo PSL mas meses 
depois deixou a sigla. A tendência é que Bolsonaro vá para o Progressistas 
ou para o Patriota. Essa resposta deveremos ter nos próximos meses.
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O OBJETIVO É ACABAR COM O MONOPÓLIO DAS GRANDES EMPRESAS, ESTIMULAR A 
CONCORRÊNCIA E REDUZIR O VALOR EM 15% A 20%

Ü

Assembleia aprova projeto 
do deputado Hussein Bakri 
para baratear recarga de 
botijões de gás no Paraná

Parlamento
Vereadores Cleunice Majolo, Gerson 
Luis Perius e Lurdes Maria Lunkes 
Kuns, de Quatro Pontes, sugeriram a 
implantação de lombadas eletrônicas 

na PR-239 proximidades Floricultura Flora Olinda. 

Vereadora quatropontense Solange Lurdes Ferreira sugeriu ao 
Executivo o plantio de árvores de sombra em frente às Unidades 
de Saúde do Município.

Egídio Rodrigues e Cleonice Strenske, parlamen-
tares de Pato Bragado, solicitaram estudos do setor 
competente da municipalidade, visando instalação 
de Wi-Fi livre, nos órgãos públicos, como prioridade 

Posto de Saúde Albino Fritzen, Clinica da Mulher e CRAS. Egídio também solicitou 
viabilização de recursos financeiros para a aquisição de colhedora de forragem 
frontal, ou que seja adquirida com recursos próprios da municipalidade. Tal 
medida visa atender os produtores de leite, que tem a necessidade deste maqui-
nário frontal acoplado ou trator, que precisam fazer a forragem para tratar os 
animais, este maquinário vem a beneficiar fazendo um trabalho mais rápido, 
evitando que os produtores abrem trilho no meio da plantação a facão, exigindo 
serviçobraçal de toda a família.

Lisa Andreia Hanzen, vereadora de Entre Rios do Oeste, sugeriu 
estudos visando execução de ciclovia dentro da praia artificial do 
prolongamento da Rua Tocantins/PR até a PR do nosso município 
interligando com o final da ciclovia do Município de Pato Bragado.

Robson Lermen, Enio Foliatti e Valdeir 
Sales, vereadores entrerrienses, sugeriram 
que o Executivo Municipal realize estu-
dos visando uma revitalização da praça 

municipal que permita a execução de calçadão na rua Amazonas (entre as Ruas Dr. 
João Montauri e Paim); estacionamento em diagonal; área coberta; campo de futebol 
society; quadra de areia; e revitalização geral do parquinho da praça.

Dioniso Heinzen e James Blausius (Laco), verea-
dores de Mercedes solicitaram que sejam tomadas 
as providências legais cabíveis, para que o setor res-
ponsável da Administração Pública desenvolva os 
devidos estudos, visando a distribuição de máscaras PFF2/N95 aos funcionários 
municipais locados na Secretaria Municipal da Saúde do Município de Mercedes 
durante as fases em que perdurar a pandemia.

Vereador Vanderlei Sauer (Soldado Sauer), de Marechal Rondon, 
sugeriu ao Executivo Municipal que elabore projeto contemplando 
a construção de uma ciclovia ligando a sede ao Distrito de Porto 
Mendes, passando pelas localidades do Lira, Novo Horizonte e 

Bela vista. Também sugeriu ao Executivo Municipal que através da Secretaria 
competente faça a limpeza das laterais do Anel Viário (Contorno Sul) do tipo 
roçada das laterais e limpeza das canaletas, pois o trecho necessita de manu-
tenção constante devido a vegetação lá existente. Solicitou ainda envio de cópia 
do presente expediente à Delegacia da Receita Federal, na cidade de Foz do 
Iguaçu, apresentando o pedido do Vereador que abaixo subscreve para que seja 
realizada a doação ao nosso Município de pelo menos 20 aparelhos completos 
de telefones celulares do tipo smartfone, oriundos de apreensões, para serem 
utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Cristiano Metzner (o Suko), parlamentar rondonense, sugeriu 
que o Executivo Municipal, através dos setores competentes, rea-
lize padronização dos locais que estão sendo contemplados com 
Arenas Meu Campinho, Academias ao Ar Livre e Playgrounds, 
como praças locais, estruturando toda a logística dos passeios, 
iluminação e arborização. Solicitou ainda ao Executivo Municipal, através do 
Secretaria de Educação, informe quais são as medidas de cumprimento que 
tem sido realizadas para o atendimento aos alunos autistas de acordo com o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência.  solicita ao Executivo Municipal, através do 
setor competente, informe se o local onde fica instalado o Grupo de Escoteiros 
25 de Julho – 11PR pertence ao Município de Marechal Cândido Rondon e, em 
caso positivo, requer o detalhamento desta situação.

Claudio Kohler (Claudinho), vereador de Marechal Rondon solicitou 
informações do Executivo Municipal sobre a garantia das lâmpadas 
adquiridas para o sistema de iluminação pública de Marechal Cândido 
Rondon. Também sugeriu que o Executivo Municipal, através do 
setor competente, efetue uma nova pintura na quadra poliesportiva 

da Escola Municipal Waldomiro Liessen, localizada no Jardim Marechal. 

Vereador rondonense Rafael Heinrich indicou ao Poder Executivo 
Municipal a realização de serviços de manutenção em galeria, 
devido a ruptura da tampa, localizada na Rua Marechal Deodoro, 
nas proximidades do Clube de Idosos Paz e Amor, no Bairro Líder. 
Também sugeriu que o setor competente do Poder Executivo Muni-
cipal, em especial a Secretaria de Mobilidade Urbana, realize a pintura das faixas 
de pedestres do cruzamento das ruas Dom Pedro I com a Ceará. 

 Por unanimidade, a Assembleia 
Legislativa aprovou em 1ª discus-
são, na tarde de segunda-feira (7), 
o projeto de lei que permite aos 
paranaenses encherem o botijão de 
gás em qualquer distribuidora ou 
revendedora, independentemente 
da marca estampada no vasilhame.

Assinada pelos deputados Hus-
sein Bakri (PSD), Delegado Fran-
cischini (PSL) e Ademar Traiano 
(PSDB), a proposta tem o objetivo 
de acabar com o monopólio das 
grandes empresas e, estimulando 
a concorrência, de reduzir de 15% 
a 20% o valor do botijão de gás 
para a população.

“Mesmo que o cidadão possua 
o botijão, este não pode encher o 
mesmo onde quiser, por exemplo, 
na empresa que tenha o menor 
preço, pois as maiores distribui-
doras se protegem através da 

 O Poder Legislativo de Mare-
chal Cândido Rondon aprovou 
na sessão de segunda-feira (07), 
em segunda e última votação, 
projeto de lei 15/2021, de autoria 
do Poder Executivo.

A matéria autoriza a administra-
ção rondonense a abrir um crédito 
adicional suplementar de até R$ 
1 milhão no Orçamento Geral do 
Município. O valor é referente à 

futura devolução ao cofre da Prefeitura 
de recursos resultantes das economias 
do Poder Legislativo Municipal nos 
primeiros meses de 2021.

Conforme anunciou o prefeito 
Marcio Rauber na justificativa do 
projeto de lei, o dinheiro devolvido 
pela Câmara de Vereadores será 
todo investido na revitalização 
de vias urbanas.

O vereador presidente Pedro 

Rauber destaca que pretende adian-
tar a devolução destes recursos não 
utilizados pela Casa de Leis, uma 
vez que existe a necessidade de 
recuperar as ruas da cidade, que 
é uma das principais demandas 
atuais da população.

“Não há porque deixar esse 
dinheiro parado, se os rondonenses 
estão solicitando obras”, afirmou o 
presidente da Casa de Leis. 

Aprovada destinação de R$ 1 milhão da Câmara 
de Marechal Rondon para a recuperação de ruas

marca estampada no vasilhame, 
dificultando a entrada de novas 
empresas no mercado e, conse-
quentemente, diminuindo a livre 
concorrência, a qual poderia pro-
mover a redução do preço”, diz a 
justificativa do projeto.

Ao analisar leis semelhantes 
do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) já entendeu que, ao adquirir 

o botijão em um momento ante-
rior, o consumidor é o novo 
proprietário do vasilhame e, 
a partir de então, passa a 
comprar apenas o gás na dis-
tribuidora, seja qual for a marca.

A medida também é importante 
para conter o aumento descon-
trolado dos preços de produtos 
essenciais aos paranaenses em 
meio à pandemia. 
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NO TOTAL SERÃO MIL CONSUMIDORES PREMIADOS. PRIMEIRO SORTEIO ACONTECE NA SEGUNDA, DIA 14 DE JUNHOÜ

Campanha Retoma Marechal é iniciada e vai 
premiar com R$ 100 mil em vales-compras

 O Colégio Luterano Rui 
Barbosa, de Marechal Cândido 
Rondon, está com inscrições 
abertas para o Cursinho Ultra 
Intensivo da Unioeste. Serão 
duas semanas (21/06 a 02/07) 
de aulas em que os principais 
conteúdos cobrados pelo edital 
do concurso serão relembrados.

O vestibular da Unioeste está 
marcado para ser realizado no dia 
04 de julho.  Esse vestibular refe-
re-se ao ingresso no ano letivo de 
2021, cujas aulas irão iniciar ainda 
no segundo semestre.

Conforme o professor Jho-
natan Röpke, o cursinho ofere-
cido pelo Rui Barbosa pode ser 
o diferencial na preparação, pois 
nos tempos atuais o vestibular 
preza por detalhes, conhecimentos 
específicos e alto nível dos can-
didatos. “Possuímos professores 

 Iniciou na segunda-feira, dia -07, 
a Campanha Retoma Marechal 2021, 
promovida pela Associação Comercial 
e Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar) que premiará 
1.000 consumidores com R$ 100 
mil em vales-compras.

Para concorrer aos prêmios, 
basta que os consumidores reali-
zem suas compras em uma das 512 
empresas participantes, preencham 
seus cupons e torçam bastante. 
O primeiro sorteio já acontece na 
segunda-feira (14).

“Essa é uma iniciativa da Acimacar 
que objetiva fomentar e fortalecer o 
comércio de nossa cidade. O sucesso 
da primeira edição, em 2020, nos 
motivou a realizar esta segunda 
edição para os nossos associados 

e, da mesma forma que a no ano 
passado, o Retoma Marechal esti-
mulará ainda mais a nossa economia 
por meio das vendas realizadas no 
nosso comércio, fazendo a roda da 
economia girar”, comenta a vice-pre-
sidente do Comércio da Acimacar, 
Geovana da Silva Krause.

Com adesão gratuita para as 
empresas associadas à entidade, 
a campanha Retoma Marechal 
acontece até o dia 02 de agosto, 
somando 57 dias de campanha. 
Neste período, serão oito sorteios, 
realizados sempre nas segundas-
-feiras, às 18h30, com transmissão 
ao vivo pelo Facebook da Acimacar.

A lista de empresas participantes 
pode ser consultada pelos consu-
midores no site www.acimacar.com.

br ou no aplicativo da Acimacar, 
disponível para download gratuito 
em todas as plataformas. Além 
disso, todos os estabelecimen-
tos participantes do Retoma 
Marechal estão identificados 
com cartazes da promoção.

Em cada sorteio, serão con-
templados 125 consumidores, 
com vales-compras no valor de 
R$ 100, somando 1.000 pessoas, 
que poderão trocar os vales-com-
pras por produtos e serviços em 
qualquer uma das 512 empresas 
participantes. “Convidamos a todos 
os consumidores a serem prota-
gonistas dessa retomada, partici-
pando da campanha e valorizando 
as empresas de Marechal Cândido 
Rondon”, conclui Geovana.   

 A Associação comercial e 
Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar), por meio da 
Coordenadoria das Associações 
Comerciais e Empresarias do Oeste 
(Caciopar) e da Federação da Asso-
ciações Comerciais e Empresariais 
do Estado do Paraná (Faciap), aderiu 
à campanha Feito no Paraná, uma 
iniciativa do Governo do Estado que 
objetiva incentivar o consumo de 
produtos feitos no Estado.

Realizada por meio da Secre-
taria de Estado do Planejamento e 
Projetos Estruturantes, a campanha 
Feito no Paraná busca estimular a 
economia e a geração de renda 

no Estado, evidenciando a quali-
dade de produtos feitos no Paraná 
e incentivando os consumidores a 
comprarem produtos locais, valori-
zando a economia local e trazendo 
benefícios a todos os paranaenses.

A fim de ajudar a levar a campa-
nha aos quatro cantos do Estado, 
a Acimacar realizará a distribuição 
de kits de mídia da campanha, que 
serão expostos nas empresas para 
chamar a atenção dos consumi-
dores a comprarem produtos 
originários do Paraná.

“Quando adotamos o hábito 
de verificar a origem dos produtos 
que levamos para casa, temos a 

chance de apoiar produtores rurais, 
pequenas e médias empresas, além 
das indústrias locais. É assim que a 
retomada econômica pode chegar 
mais rápido a todo nosso Estado 
e fortalecer ainda mais nossas 
empresas”, declara a presidente 
da Acimacar, Carla Rieger Bregoli.

As empresas de Marechal Cândido 
Rondon de qualquer porte que comer-
cializem produtos feitos no Estado do 
Paraná podem retirar os kits de mídia 
na Acimacar gratuitamente. Para saber 
mais sobre a campanha, basta acessar 
o site www.feitonoparana.pr.gov.br ou 
entrar em contato com a Acimacar 
pelo número (45) 3284-5700.

 Fábio da Honda realizou cam-
panha denominada de “Promoção 
Solidária”. O objetivo era garantir 
que através da venda de consórcios, 
nos meses de abril e maio, fosse 

possível viabilizar cestas básicas 
para serem distribuídas para famílias 
carentes. A ação teve o apoio do 
diretor da empresa, Rolf Kaefer.

Foram 45 consórcios vendidos, 

possibilitando na compra de 
15 cestas básicas. Fábio E Rolf 

agradecem a todos os clientes que 
adquiriram cota e contribuíram 
com a campanha.  

especializados nos vestibulares 
da região e principalmente, na 
Unioeste. Vale a pena realizar 
essa grande revisão”, recomenda.  

Colégio Rui Barbosa está com 
inscrições abertas para cursinho 

ultra intensivo da Unioeste

Acimacar distribui kits da campanha “Feito no Paraná”

Consórcios Honda garantem distribuição de cestas básicas
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NO VICE-PREFEITO DE 
ENTRE RIOS DO OESTE 
DESTACA QUE MUITAS 
OBRAS E AÇÕES 
DEVERÃO 
SER REALIZADAS 
NO MUNICÍPIO

esta semana o jornal Tribuna do Oeste entrevistou o vice-prefeito de Entre Rios do Oeste, Luciano Schaefer. 
Ele, que é filho de José Bonifácio Schaefer e Leoni Schaefer, nasceu em Entre Rios do Oeste em 1977. É 
formado em Engenharia de Pesca pela Unioeste, Campus de Toledo e pós graduado em Desenvolvimento 
e Meio Ambiente. Casado com Carmem Schaefer, professora, pai de duas filhas: Laisa e Laine. Atua no 
ramo de madeireira e construção de casas em madeira, estilo germânico. Já foi candidato a vereador e 
assumiu as secretarias de Planejamento, no primeiro mandato do governo Jones e Ari, e de Viação e Obras. 
Sempre foi muito atuante na política, pelo partido Progressistas.  

“Tenho a pretensão de 
seguir na vida pública” 
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n TRIBUNA DO OESTE – Como Entre Rios do 
Oeste está hoje? Potencialidades e necessidades?

LUCIANO SCHAEFER - O município está em 
plena expansão. O agronegócio é muito forte. Na 
suinocultura, mais de 200 mil suínos alojados. 
Os dejetos suínos são utilizados, através da 
instalação de uma usina de geração de energia, 
cujo combustível é o Biogás. O projeto está 
em plena atividade e contempla 17 produtores 
rurais, que deram uma contrapartida. Além de 
resolver o passivo ambiental, gera renda para 

os agricultores. Para o 
município, uma ener-

gia mais barata, que 
é utilizada em pré-
dios públicos. Na 
avicultura, cerca 
de 600 mil fran-
gos alojados. A 

produção de leite também é muto forte. Devido 
ao lago de Itaipu, Entre Rios do Oeste possui o 
maior parque aquífero do reservatório, para 
o cultivo de peixes em tanque rede, sendo 
administrado pelos pescadores cadastrados no 
município. Indústria e comércio são formados 
por significativo número de indústrias, o que 
garante a geração de empregos e renda. Na 
educação, o município investiu no apostila-
mento de todas as crianças matriculadas na 
rede municipal, garantindo uma educação de 
qualidade. Todas as crianças de 0 a 5 anos 
possuem vaga garantida no CMEI e no contra-
turno, em projetos no Centro de Convivência. 
Capacitações constantes são realizadas aos 
professores. Além de tudo isso, o município 
possui grande potencialidade de crescimento. 
A prefeitura garante a infraestrutura necessária.

n A pandemia mudou a vida de todos. Como 
este problema foi trabalhado em Entre Rios do 
Oeste desde o início e como está atualmente? 

Desde o início seguimos as recomendações 
do Governo do Estado, para o enfrentamento 
a Covid-19. A administração municipal emitiu 
decretos para adequar a realidade do muni-
cípio, dando todo o suporte para o acesso à 
saúde. Não medimos esforços para atender 
a todos que necessitam. A conscientização 
dos munícipes é muito importante, tanto do 
comércio como da população em geral. Com 
a vacinação, aos poucos, vamos voltando a 
normalidade. 

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

Nestes 5 meses como vice-prefeito sempre 
estive ao lado do prefeito Ari, onde discutimos 
e planejamos as ações a serem desenvolvidas. 
Há um diálogo muito produtivo com todos os 
secretários, sobre os trabalhos a serem desen-
volvidos e sobre as metas para o ano. O foco 
é o bem-estar e os anseios da comunidade. 

n Qual a expectativa para esta gestão que se 
encerra em dezembro de 2024 e como está o 
seu relacionamento com o prefeito Ari?

A expectativa é muito boa. A administração 

Jones e Ari deixou a prefeitura em excelen-
tes condições financeiras. A arrecadação está 
aumentando. Com isso podemos executar obras 
e ações em todos os setores. Minha relação 
com o prefeito Ari é muito boa, pois temos 
bastante diálogo. Minhas ideias também são 
aceitas. Com certeza isso vai continuar até o 
fim do mandato.

n Como os deputados estaduais e federais estão 
colaborando com o município? No próximo 
ano teremos eleições. Entre Rios do Oeste já 
decidiu seus candidatos?

Temos ótimo relacionamento com depu-
tados estaduais e federais. Na esfera estadual, 
o deputado Hussein Bakri, líder do governo 
Ratinho Jr na Assembleia, já garantiu recur-
sos e com ele há projetos encaminhados e 
aguardando a liberação de mais verbas. Na 
esfera federal, perdemos um grande líder, que 
era o deputado José Carlos Schiavinato, que 
deixou muitos projetos para o município e um 
grande legado. Mas ainda temos um impor-
tante representante, que é o deputado Sandro 
Alex. Também estamos e contato com outros 
líderes. Vamos reconhecer quem sempre nos 
ajudou. A população vai saber valorizar quem 
traz recursos para o município.

n Qual o futuro político de Luciano Schaefer? 
Tem pretensões de disputar uma eleição como 
prefeito?

Tenho a pretensão de seguir na vida pública. 
Isso não depende somente de mim, mas sim 
de todo o grupo, focado na realização de pro-
jetos, obras e melhorias para a população. A 
decisão irá ocorrer mais para frente, mas a 
minha vontade de continuar é muito grande. 

n Considerações finais.
Estou muito satisfeito, pela sociedade de 

Entre Rios do Oeste ter me dado esta oportu-
nidade de ser o vice-prefeito. Todos podem 
ter a certeza de que vamos dar continuidade 
ao desenvolvimento e fortalecimento de Entre 
Rios do Oeste. O município completa 28 anos 
em 2021. De coração, agradeço a cada um 
que confiou em mim. Vou fazer o melhor para 
Entre Rios do Oeste. 
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A OBRA, DE 84 METROS LINEARES, CAIU NO GOSTO DA POPULAÇÃO E DESPERTA A CURIOSIDADE PELA ARQUITETURA E EXCELENTE LOCALIZAÇÃOÜ

Rua coberta de Pato Bragado serve 
de inspiração para outras cidades 

 “Viver sem violência é um 
direito. Proteja nossos idosos. Não 
feche os olhos para a violência!”

Estes são dizeres inseridos em 
material que está sendo confec-
cionado pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Marechal 
Rondon, em alusão ao “Junho Vio-
leta”, mês dedicado à Campanha 
Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra a Pessoa Idosa. 
A iniciativa integra um movimento 
global em alusão ao Dia Internacio-
nal de Conscientização e Combate 
à Violência contra a Pessoa Idosa, 

lembrado no dia 15 de junho.
De acordo com a secretária 

Josiane Laborde Rauber, “a cam-
panha tem o objetivo de abordar 
medidas para prevenir e identificar 
situações de violência, negligência 
e abuso contra os idosos”. Ela des-
taca que todo cidadão deve ter o 
compromisso der deixar a omissão 
de lado, para impedir que idosos 
sofram a violação de seus direitos.

Josiane explica que há várias formas 
de agressão contra os idosos, como 
a negligência, o abandono, a violên-
cia física, psicológica ou emocional, e 

até a violência financeira ou material. 
“Todo e qualquer tipo de violação de 
direitos deve ser denunciado e punido 
na forma da lei”, ressalta.

A secretária destaca que o muni-
cípio possui importantes equipa-
mentos, mecanismos e órgãos, com 
profissionais preparados para tratar 
essa questão, como o CREAS – Cen-
tro de Referência Especializado de 
Assistência Social, estabelecido à Rua 
Castelo Branco, esquina com a Rua 
Goiás, onde são feitos atendimentos 
presenciais. Denúncias podem ser 
feitas pelo fone 3254-8329. 

A rua coberta, um dos projetos 
mais ousados, encabeçado pela 
prefeitura de Pato Bragado tem 
chamado a atenção de outros 
municípios. A obra de 84 metros 
lineares caiu no gosto da popu-
lação, desperta a curiosidade e 
serve de inspiração a outras cida-
des pela arquitetura, excelente 
localização no centro da cidade, 
valorizando os estabelecimentos 
comerciais e residenciais. Além 
disso, com o fim da pandemia 
será utilizada para a promoção 
de diversos eventos.

Recentemente, intermediados 
pelo assessor do deputado esta-
dual Hussein Bakri, Luciano Sche-
rer, os secretários municipais da 
cidade de São Miguel do Iguaçu, 
respectivamente de Planejamento 

 Não é de hoje que o comércio 
ambulante é proibido em 

Quatro Pontes. Para exercer 
a atividade, a prefeitura, por 

meio da Secretaria de Finanças, 
exige a Taxa de Verificação de 
Funcionamento Regular dos 

Estabelecimentos de Produção, 
Comércio, Indústria e de 

Prestação de Serviços (alvará). 
Com a pandemia da Covid-19, 
a preocupação é ainda maior 

por parte do governo municipal 
e até da população, visto que 
a maioria dos vendedores não 
é do município e não segue 
as medidas preventivas ao 

coronavírus, como o uso de 
máscara e álcool gel 70%.

Por isso, a orientação do Poder 
Público aos quatropontenses 

é verificar se o vendedor 
ambulante tem autorização 

antes de adquirir qualquer tipo 
de produto. O munícipe também 
pode informar a prefeitura pelo 
telefone 3279-8125 e denunciar 
aos fiscais da operação Covid-
19, através do 99984-0432, que 

também é WhatsApp. 
É importante a colaboração 

do quatropontense, visto que 
alguns produtos necessitam, 
inclusive, de averiguação da 
Vigilância Sanitária. O alvará 
deve ser solicitado junto ao 

Departamento de Tributação, 
Cadastro e Fiscalização.

Gunnar Henrique Guedes, de Cultura, 
Esporte e Lazer, Sandro Alexan-
dre, popular Tatu e de Indústria, 
Comércio e Turismo, Valcir Tei-
xeira estiveram em Pato Bragado 
para conhecer a estrutura que foi 
apresentada pelo próprio pre-
feito Leomar Rohden, o Mano, 
e vice-prefeito, secretário de 
Saúde, John Nodari.  

As autoridades de São Miguel 
do Iguaçu também conferiram o 
sistema de monitoramento do local 
que conta câmeras de segurança, 
assim como a estrutura de lazer 
do parque das águas. 

Estrutura da rua coberta foi 
apresentada pessoalmente pelo 

prefeito Mano e vice John Nodari 
aos secretários municipais da 

cidade de São Miguel do Iguaçu

MARILI KOEHLER

Ü

 Em comemoração ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, celebrado 
no dia 05 de junho, a Secretaria 
de Saneamento Básico, Energias 
Renováveis e Iluminação Pública, 
juntamente com a associação 
Entrerriense de Catadores, com 
o apoio da Técnica da UVR (Uni-
dade de Valorização de Reciclá-
veis), Gabriela Sandri, realizaram 
a entrega de cerca de 150 caixas 
plásticas para a separação e coleta 
dos resíduos recicláveis no Parque 
Das Araucárias e Loteamento Hugo 
Emell I e II. A ação foi realizada 
primeiramente, nesses bairros, 
por se tratar de bairros novos e 
identificados como locais onde 
há mais residências que ainda não 
possuem as caixas. As famílias que 
ainda não possuem sua caixa de 
coleta, podem dirigir-se ao parque 
de máquinas ou entrar em contato 
pelo telefone: (45) 99145-1224.

A correta separação dos resíduos 

Prefeitura de Entre Rios do Oeste realiza a entrega de 
caixas plásticas para a coleta de materiais recicláveis

Alvará é exigência 
para comércio 

ambulante exercer 
atividade em 

Quatro Pontes
recicláveis e dos resíduos orgânicos, 
iniciado nas residências e destiná-los 
corretamente, possibilitará a realiza-
ção da reciclagem, o desvio desses 
resíduos do aterro sanitário e conse-
quentemente a preservação do meio 
ambiente. Essa prática, também evita 
possíveis criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti, (mosquito da Dengue). 
Além de proporcionar um ambiente 
mais saudável à população. Todo o 
material arrecadado é encaminhado 
para a Associação Entrerriense de 
Catadores (Asec), onde é devida-
mente separado e posteriormente 
comercializado, servindo de fonte de 
renda e sustendo as famílias. Esses 
profissionais realizam um trabalho 
imprescindível para o bem estar e 
saúde de toda a população.

O prefeito Ari Aloisio Maldaner, 
fez questão de estar presente e 
acompanhar o trabalho realizado. 
O mandatário parabenizou a todos 
pelo empenho e dedicação; para o 

bem estar da população entrerriense
O Secretário Carlos Eduardo 

Levandowski, aponta que o obje-
tivo de contemplar cada família 
entrerriense com uma caixa de 
coleta, é proporcionar, uma melhor 
separação dos materiais recicláveis; 
que são produzidos em cada lar e 
possibilitar a sua destinação correta. 
Atualmente o município tem uma 
triagem de 16 toneladas em média 

por mês, com potencial de atingir 
21 toneladas mensalmente.

Carlos, agradece a colaboração 
de todas as pessoas envolvidas na 
ação, bem como enaltece o apoio e 
receptividade que a equipe recebeu 
em todos os lares visitados. Lem-
bra ainda, que todos os cuidados 
para o enfrentamento a Covid-19 
foram adotados pelas pessoas que 
participaram da atividade. 

“Junho Violeta” marca ações de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa
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O SAAE, COM 
O APOIO DE 
ENTIDADES, 
PROMOVEU O 
PLANTIO DE 
MUDAS DE 
ÁRVORE EM 
ALUSÃO AO DIA 
MUNDIAL DO 
MEIO AMBIENTE 

MEIO AMBIENTE
Os seres humanos e o planeta são tão saudáveis quanto os 

ecossistemas dos quais todos dependemos. Por isso, restau-
rar ecossistemas degradados é uma das principais formas de 
entregar benefícios importantes para a sociedade e a biodiversi-
dade. No cenário que vivemos atualmente, ações para restaurar 
o meio ambiente se tornaram necessárias e urgentes. 

Para nos lembrar da importância da preservação e 
restauração do planeta, no dia 5 de junho é celebrado o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, data criada pela Organização das 
Nações Unidas em 1972. A cada ano, a ONU designa um tema 
para fomentar discussões que podem e devem se transfor-
mar em ações. Em 2021, o tema proposto pela entidade é o 
da restauração dos ecossistemas, com o slogan “Reimagine. 
Recrie. Restaure”. Esse tema se torna ainda mais relevante 
no Brasil, país com a maior diversidade do mundo.  

Com o Dia Mundial do Meio Ambiente em 2021, a ONU dá 
início à Década das Nações Unidas da Restauração de Ecos-
sistemas (2021-2030) e busca incentivar indivíduos, grupos, 
empresas, governos e diversas organizações a unirem forças 
em um movimento global em busca da restauração do meio 
ambiente, reduzindo e revertendo a sua degradação.  

AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE PRESERVAÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS PODEM GERAR MUDANÇAS POSITIVAS DO 

Importância
Conforme o chefe da Divisão de Atendimento do SAAE, Gerson Luiz da 

Silva, plantar árvores é um ato nobre, que demonstra a conscientização e 
valorização ao meio ambiente. “Procuramos sempre fazer a nossa parte 
incentivando a comunidade a respeitar o meio ambiente, colaborar para 
a preservação e a ter posturas sustentáveis” pontua.

Representando a Associação Comercial e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar) estiveram a presidente da Acimacar, Carla 
Rieger Bregoli, o vice-presidente do Turismo, Paulo Rodrigo Coppetti, além 
do gerente geral, Marcelo José Ewerling.

A presidente da Acimacar ressaltou que a entidade é parceira do SAAE há 
muitos anos, em diversas iniciativas que tem o objetivo comum de preservar 
a natureza. “Por meio da pasta de Responsabilidade Ambiental, a Acimacar 
participa ativamente de diversas ações que objetivam preservar os nossos 
recursos naturais, mas, ao mesmo tempo, chamar a atenção da sociedade 
para os problemas ambientais que a humanidade enfrenta”, mencionou Carla. 

Ações
É fato que os ecossistemas vêm passado por ameaças graves decor-

rentes da intervenção humana nas últimas décadas, seja por remoção de 
florestas, poluição de águas e exploração animal. Por isso, a urgência da 
diminuição desses impactos e a necessidade de restauração dos ecos-
sistemas degradados vem ficando cada vez mais evidente. 

Nesse cenário, ações individuais e coletivas voltadas para a preserva-
ção dos ecossistemas podem ser responsáveis por uma mudança drás-
tica positiva nos rumos do meio ambiente para um futuro próximo. E as 
oportunidades são inúmeras. 

Exemplo de uma destas ações aconteceu no sábado, doa 05, quando 
foram plantadas mais de 170 mudas de árvores nativas, junto a Estação 
de Tratamento de Esgoto Borboleta, em Marechal Rondon.

A ação foi uma iniciativa do SAAE (Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto), e contou com a participação de diversas entidades como o Lions 
Clube Marechal Cândido Rondon, Clube do Leãozinho, Rotary, Rotaract, 
Cojem, Acimacar, JCI, demais lideranças e servidores da autarquia.
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A PROPOSTA É QUE A CICLOVIA PASSE POR 16 MUNICÍPIOS, COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 200 QUILÔMETROS Ü

Autoridades e ciclistas rondonenses manifestam apoio 
à construção de ciclovia entre Foz do Iguaçu e Guaíra

 A prioridade na construção 
de uma ciclovia interligando os 
municípios que margeiam o Rio 
Paraná entre Foz do Iguaçu e 
Guaíra, anunciada há poucos dias 
pela nova diretoria do Conselho de 
Desenvolvimento dos Municípios 
Lindeiros ao Lago de Itaipu, moti-
vou uma reunião entre autoridades 
rondonenses e ciclistas de Marechal 
Cândido Rondon. 

O objetivo foi confirmar o total 
apoio do Município à proposta dos 
Lindeiros, além de organizar ações 
para levar a ideia adiante e mobili-
zar lideranças e ciclistas de toda a 
região para viabilizar a obra.

Conforme anunciado por 
Heraldo Trento, prefeito de Guaíra 
e atual presidente dos Lindeiros, a 
meta é a elaboração do projeto, cuja 
construção poderá ser garantida 
através de parceria com a Itaipu 

Binacional. A proposta é que a 
ciclovia passe por 16 municípios, 
com uma extensão aproximada 
de 200 quilômetros.

Participaram da reunião na 
manhã de terça-feira (08), na 
Prefeitura de Marechal Cândido 
Rondon, os secretários municipais 
de Indústria, Comércio e Turismo, 
Valdir Port (Portinho); e de Esporte 
e Lazer, Diogo Schneider (Bolha); 
os vereadores Cristiano Metzner 
(Suko) e Vanderlei Sauer, que repre-
senta o município na diretoria dos 
Lindeiros; o presidente da Asso-
ciação Rondonense de Ciclismo 
e vice-presidente de Turismo da 
Acimacar, Paulo Rodrigo Coppetti; 
além de servidores municipais e 
representantes de grupos de ciclistas.

Durante o encontro, foram elen-
cadas as vantagens para o turismo, 
esporte, lazer, saúde e segurança 

no trânsito que a ciclovia trará, 
motivo pelo qual a obra deve ser 
vista como prioridade também 
entre todos os municípios que 
serão contemplados.

Nesse sentido, foi definido 
que para os próximos dias deve 
ser agendada uma reunião de uma 
comitiva do Município com o presi-
dente do Conselho dos Lindeiros e 
com a diretoria da Adetur, no qual 
mais uma vez será manifestado o 
apoio para a construção da ciclovia, 
bem como sugeridas estratégias a 
serem desenvolvidas em conjunto 
por autoridades e ciclistas da região 
visando a elaboração do projeto.

DESTAQUE
A região lindeira é destaque 

estadual no ciclismo, por meio do 
Circuito Regional de Cicloturismo, 
promovido há quase uma década 

pela Agência de Desenvolvimento 
Cultural e Turístico da Região Cata-
ratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago 
de Itaipu (Adetur Cataratas e Cami-
nhos), juntamente com Prefeituras 
e grupos de pedalada.

Inclusive, as lideranças e ciclistas 
rondonenses enfatizaram o papel 
fundamental que a Adetur terá 
para conseguir transformar em 
realidade a ciclovia. Isso porque, 

 Mais um prêmio da campanha 
Poupança Premiada organizada pela 
Central Sicredi PR/SP/RJ saiu para a 
cooperativa Sicredi Aliança PR/SP. 
A ganhadora do prêmio de R$5 mil 
foi Leni Maria Engelmann, associada 
da agência de Entre Rios do Oeste. A 
entrega foi feita na semana passada na 
presença do Presidente do Conselho 
de Administração, Adolfo Freitag e do 
Gerente da Agência, Luciano Kuntz. 

A promoção, iniciada em março, 
segue até dezembro com sorteios 
semanais de R$5 mil. A campanha 
também tem um prêmio especial 
de R$ 500 mil, que será entregue 
no dia 31 de outubro, celebrando 
o Dia Internacional da Poupança - 
além do grande sorteio final de R$ 
1 milhão, no dia 20 de dezembro.

PARTICIPAR É SIMPLES
A cada R$ 100 aplicados na 

poupança do Sicredi é gerado um 
número da sorte para concorrer 
nos sorteios, que acontecem pela 
Loteria Federal. Se as aplicações 
forem na modalidade programada 
(quando o poupador autoriza o 

A considerar que o rebanho para-
naense está entre os maiores do Brasil, 
com mais de 9 milhões de cabeças, a 
febre aftosa é sempre uma das maiores 
preocupações da Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná.

Como a doença é altamente con-
tagiosa e traz prejuízos incalculáveis 
quando se manifesta, o Estado do 
Paraná iniciou em 1968 um Programa 
de Vacinação contra a Aftosa.

Mesmo assim, em 1979 foram 
quase 1.500 focos no Estado, mas, ao 
longo das últimas décadas, a vacina 
mudou e o controle ficou cada vez 
mais rigoroso.

As vacinas no começo tinham 
uma eficiência muito pequena, muito 
baixa, se fazia três vacinas por ano 
até 1984/1985, e não se conseguia 
sensibilizar os produtores quanto a 
sua importância.

Com todo o controle sanitário, 
o Estado do Paraná foi autorizado 
pelo Governo Federal a suspender 

a vacinação contra febre aftosa de 
bovinos e búfalos em 2019.

Depois do reconhecimento nacio-
nal, o Estado recebeu recentemente a 
certificação internacional de Área Livre 
de Aftosa sem Vacinação, o que gera 
a possibilidade da abertura de novos 
mercados para a carne estadual.

Para manter este status, entretanto, 
os produtores precisam até o próximo 
dia 30, cadastrar todos os animais, 
incluindo bois, búfalos, cabras, ove-
lhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, 
galinhas e peixes.

O presidente do Sindicato Rural 
de Marechal Cândido Rondon, Edio 
Chapla, volta a alertar os pecuaristas 
para que não deixam para a última 
hora o cadastramento dos animais. “O 
prazo está se findando. É necessário 
declarar os animais. O produtor pode 
ir até a ADAPAR ou no Sindicato. A 
comprovação deve ser realizada, caso 
contrário o produtor não será mais 
emitido guia GTA”, destacou.

além do longo envolvimento com 
o setor ciclístico, a própria entidade 
trabalha, atualmente, em parceria 
com os municípios lindeiros, para 
desenvolver o projeto de Trilhas 
de Longo Curso para, que por 
meio de rotas rurais para serem 
percorridas de bicicletas, quer 
interligar os Parques Nacionais 
de Ilha Grande (Guaíra) e do Iguaçu 
(Foz do Iguaçu). 

débito mensalmente em sua conta), 
as chances de ganhar são em dobro. 

Nos dois casos a participação 
é automática, uma vez que não é 
necessário o associado se cadastrar 
ou preencher cupons. É simples 
porque ao depositar já está con-
correndo. E, se optar pela poupança 
programada, é ainda mais vantajoso, 
seja pela conveniência e facilidade 
- uma vez que basta solicitar uma 
única vez com seu gerente e todos 

os meses o valor definido já vai para 
a poupança - seja pelo incentivo extra 
dos números da sorte em dobro que 
recebe a cada depósito.

Os números da sorte podem 
ser visualizados no site da campa-
nha www.poupancapremiadasicredi.
com.br, onde o poupador também 
confere conteúdos específicos sobre 
finanças, conhece o regulamento, 
vencedores dos sorteios e outras 
informações sobre o Sicredi. 

No dia 31 de maio foi encerrado 
o 1º Desafio de Pesca Esportiva 
promovido pela Secretaria de Esportes 
Lazer e Turismo de Entre Rios do 
Oeste. O objetivo era a captura do 
maior exemplar da espécie tucunaré 
e posterior soltura. O participante 
que capturou o maior exemplar, com 
medida de 51 centímetros foi Celor 
Arlã Bach. O secretário de Esportes 
Lazer e Turismo, João Amadeu Salla 
(Russo) destacou a importância 
de fomentar ações voltadas ao 
turismo de pesca e a preservação 
das espécies. A ideia é realizar mais 
ações no decorrer do ano. 

Associada de Entre Rios do Oeste ganha R$5 mil na 
campanha de Poupança da Central Sicredi PR/SP/RJ

Sindicato Rural lembra agricultores 
sobre o cadastramento de animais 

que deve ser feito até o dia 30
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*Para dormir melhor
Respeitar o horário de ir dormir
Uma boa dica para respeitar o horário de ir dormir é ter um 
alarme no celular a lembrar a que horas se deve ir para a cama. 
Além disso, para evitar que se durma mais do que o aconselhado 
e, consequentemente, fique mais tempo desperto à noite, pode 
ser interessante colocar o despertador longe da cama, pois assim 
a pessoa deve levantar para desligar o despertador e dessa forma 
fica mais fácil respeitar o horário de dormir no fim do dia.

Desligar a TV e outros aparelhos
A televisão, o computador ou outros aparelhos eletrônicos, devem 
ser desligados cerca de 30 minutos antes do horário ideal de ir para 
a cama. O ideal é que a pessoa fique longe destes aparelhos, assim 
como do celular e dos jogos de vídeo game, pois eles excitam o 
cérebro, deixando a pessoa mais agitada e prejudicando o sono. 

Ler antes de dormir
O ideal é que a pessoa se deite na cama somente quando tiver sono 
e antes disso, pode-se ficar recostado na cama ou, de preferência, 
no sofá, lendo um livro sob uma luz um pouco mais fraca. É 
importante que seja dada preferência à leitura de coisas que 
tragam paz e tranquilidade, devendo evitar livros ou histórias que 
promovam a tensão e o estresse, como noticiários, por exemplo.

Criar um ambiente escuro
Antes de dormir, é importante apagar as luzes e deixar apenas um 
abajur ligado, de preferência, com uma luz amarela, pois ela favorece 
o sono, conforme indica a cromoterapia. Como alternativa ao 
abajur, pode-se acender uma vela. O objetivo é tornar o quarto 
aconchegante para que o sono seja estimulado e se possa ter 
uma boa noite de sono.

Praticar exercício regularmente
Praticar pelo menos 30 minutos diários de exercícios, de preferência 
antes das 21 horas, pode ser benéfico porque ao praticar exercícios o 
corpo gasta mais energia, aumentando a necessidade de descanso 
ao longo do dia. As pessoas que têm dificuldade em ir para a 
academia, podem experimentar caminhar um pouco ou andar 
de bicicleta, antes do jantar, por exemplo.

Evitar tomar café 6h antes de dormir
O consumo de bebidas estimulantes, como coca-cola, café, chá 
preto, chá verde e alguns refrigerantes, deve ser evitado 6 horas 
antes de dormir, porque a pessoa pode ficar mais desperta e ter 
dificuldade para adormecer. Além disso, também se deve evitar 
comer muito ao jantar.
Sempre que possível, a pessoa deve optar por bebidas que 
favorecem o sono, como um copo de leite morno ou uma taça 
de vinho tinto, por exemplo.

Tomar um chá antes de dormir
Tomar um chá calmante antes de ir dormir, pode ajudar a induzir 
o sono e a dormir melhor. Alguns exemplos de chás com estas 
propriedades são os com valeriana, passiflora, cidreira, camomila 
ou lavanda, por exemplo.

Usar óleo essencial relaxante
O uso de óleos essenciais como a lavanda, tem um efeito relaxante 
e calmante, isso por que ao fazer inspirações profundas com o 
óleo essencial, faz com que o cérebro receba mais oxigênio, além 
de também estimular a produção hormonal, promovendo a 
sensação de bem estar e de relaxamento, favorecendo o sono. Para 
usufruir destes óleos, basta colocar 2 a 3 gotas de óleo essencial 
na almofada ou no pijama, antes de ir dormir. Em alternativa, 
os óleos também podem ser colocados no aromatizador ou sob 
a forma de spray, pulverizando-os no quarto.

Qualidade do sono
Se a sua qualidade de sono é ruim, você pode achar que ainda se sente cansado depois de obter o que deve ser 
considerada uma quantidade suficiente.
Muitos estudos descobriram que a curta duração, bem como a má qualidade, são responsáveis   por muitos 
efeitos negativos relacionados ao sono.
Portanto, não só é importante se concentrar em dormir por tempo suficiente, mas também em dormir bem.
Além disso, muitos distúrbios do sono comuns podem ter efeitos negativos na qualidade, como a apneia do 
sono. Se você sente que não está dormindo bem ou está extremamente cansado e não sabe por quê, é uma boa 
ideia consultar o seu médico.
Preste atenção em como você se sente durante o dia para determinar se está dormindo o suficiente e com 
qualidade.
Se você está dormindo o suficiente, você deve se sentir acordado e energizado durante o dia. Se você achar que 
está lento ou cansado, talvez precise dormir mais. 

 O sono é absolutamente essencial para sua saúde. No entanto, 
quando a vida fica agitada, muitas vezes é a primeira coisa a ser negli-
genciada ou sacrificada.

Isso é lamentável, porque o bom sono é tão vital para uma boa saúde 
quanto comer alimentos saudáveis   ou fazer exercícios regularmente.

Até mesmo a perda mínima pode prejudicar seu humor, energia e 
capacidade de lidar com o estresse. E, a longo prazo, a perda crônica 
pode causar estragos em sua saúde mental e física.

Entendendo suas necessidades de sono e como se recuperar da 
perda, você pode finalmente entrar em um horário saudável e melhorar 
a qualidade de sua vida em vigília.

Quantas horas de sono o corpo 
humano necessita diariamente?

ENQUANTO DORMIMOS 
O CORPO REALIZA 

FUNÇÕES PRIMORDIAIS 
PARA SE TER BOA 

SAÚDE. TEMPO 
RECOMENDADO DE SONO 
VARIA DE ACORDO COM 

A IDADE

Quanto sono o ser humano necessita?
Cada indivíduo tem necessidades e preferências únicas, e a resposta 
para o quanto você precisa dormir não é diferente.
No entanto, a quantidade que você precisa por noite é normalmente 
determinada pela sua idade. 

É fundamental para uma boa saúde
O sono é mais do que apenas um tempo para o seu corpo e mente 
descansar. Na verdade, enquanto você está dormindo, seu corpo está 
trabalhando duro.
Durante esse tempo, seu corpo reconstrói os músculos que você usou 
durante o dia e limpa as placas nocivas e os resíduos que são produzidos 
no cérebro. Esses são processos vitais que mantêm a mente e o corpo 
funcionando adequadamente.
Sua mente também processa e responde a emoções e experiências 
importantes do dia e as transformam em memória.
O sono também é essencial para regular suas emoções. De fato, privar 
o sono por apenas uma noite pode aumentar sua resposta emocional a 
sentimentos negativos em 60%, de acordo com um estudo do Instituto 
Nacional de Medicina dos Estados Unidos.
Para não mencionar, a falta dificulta o seu corpo a regular atividades 
essenciais como controle do apetite, sistema imunológico, boa função 
metabólica, função imunológica e a capacidade de manter um peso 
corporal normal.
Não há uma definição universal para a qualidade do período de dormir. 
No entanto, pode ser definido quanto tempo leva para adormecer, com 
que frequência você acorda durante a noite, como se sente descansado 
no dia seguinte ou quanto tempo passa em diferentes fases do sono.

Consequências negativas
De acordo com o Instituto de 
Pesquisa e Orientação da Mente 
(IPOM), 88% dos jovens ouvidos 
avaliam seu sono como ruim 
ou insatisfatório, relatando 
dificuldades para dormir.
Assim, na mesma pesquisa, 47% 
dos jovens afirmaram que acordam 
e dormem várias vezes ao longo da 
noite, e 43% dormem de 3 a 5 horas 
por noite apenas. Estima-se que 
quase um terço dos adultos e dois 
terços dos estudantes do ensino 
médio não dormem o suficiente a 
cada noite.
Infelizmente, não dormir o 
suficiente ou de boa qualidade 
pode causar muito mais danos 
do que simplesmente se sentir 
cansado.
Se você é privado de sono, é 
menos capaz de tomar boas 
decisões, menos criativo e até 
mais propenso a se envolver em 
um acidente de carro.
Isso pode ser parcialmente 
devido ao fato de que não dormir 
o suficiente pode prejudicar seu 
desempenho cognitivo.
Como se isso não bastasse, o sono 
ruim pode fazer com que você 
se sinta mais negativo e menos 
produtivo.
Ainda pior, ter má qualidade ou 
não dormir o suficiente também 
aumenta suas chances de 
desenvolver doenças crônicas 
como obesidade, doenças 
cardíacas ou diabetes.

AS RECOMENDAÇÕES OFICIAIS PARA DURAÇÃO 
DO SONO SÃO DIVIDIDAS POR FAIXA ETÁRIA:
Ü Idosos (65+): 7 a 8 horas
Ü Adultos (18 a 64 anos): 7 a 9 horas
Ü Adolescentes (14 a 17 anos): 8 a 10 horas
Ü Crianças em idade escolar (6 a 13 anos): 9 a 11 horas
Ü Pré-escolares (3 a 5 anos): 10 a 13 horas
Ü Crianças (1 a 2 anos): 11 a 14 horas
Ü Bebês (4–11 meses): 12–15 horas
Ü Recém-nascidos (0 a 3 meses): 14 a 17 horas



culinária

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

É preciso pensar com calma e profundidade 
antes de agir, ariano. O céu pede mais 
diálogo e reflexão e abre um novo ciclo 
em termos de ideias, opiniões, conversas, 
contatos e estudos. Os temas ligados a 
casa e a família pede mais cuidado e 
atenção emocional.
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Um bom momento para repensar ou 
retomar projetos profissionais, virginiano. 
Trabalho é o foco do momento e é essencial 
que você dedique energia e atenção ao 
que de fato é importante para você. Isso 
inclui escolher as melhores pessoas e 
companhias para estar junto.
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É um momento importante para os cuidados 
com a casa e a família, pisciano. Você pode 
até fazer mudanças nesse sentido. Assuntos 
do passado podem ser retomados, assim 
como conversas não terminadas em suas 
relações pessoais. Os assuntos afetivos 
podem ganhar um colorido especial.
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É importante ter equilíbrio em sua 
organização pessoal e financeira, taurino. 
Tente olhar mais de perto para seus valores 
e manter-se firme no que acredita. Evite 
gastar mais dinheiro do que precisa. 
Conversar com amigos mais próximos 
pode ajudar a resolver dúvidas internas.
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É um ótimo momento para retomar contatos 
e amizades, leonino. É fundamental que 
você repense a forma como se relaciona 
com cada pessoa que está em sua vida, 
buscando as maiores afinidades e formas 
de viver bem cada relação. É um bom 
momento para repensar os projetos futuros.
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Um bom momento para aquietar a mente 
e ouvir o coração, canceriano. Olhe para 
dentro em busca das respostas e invista 
mais tempo e energia no que possa levar ao 
autoconhecimento mais profundo. Assuntos 
espirituais estão em pauta, assim como 
os cuidados com o corpo.
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É hora de fazer alguma grande mudança, 
escorpiano. Foco no que precisa transformar 
em sua vida e siga em frente. É importante 
que você saiba o que quer e que não tenha 
medo de abrir mão de alguma coisa em 
nome de outra maior. Tenha claras suas 
metas e faça acontecer.

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.
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com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

É um bom momento para organizar a 
rotina, capricorniano, e tornar sua vida 
mais cheia de qualidade e saúde. Pode 
ser um bom momento para agendar 
consultas médicas e fazer check ups e 
também retomar ou iniciar atividades e 
hábitos mais saudáveis.
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 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 saber se divertir, aquariano, 
mas é preciso equilíbrio em tudo que fizer. 
É hora de focar nas suas necessidades 
pessoais, cuidar dos assuntos afetivos 
e familiares e lembrar de colocar mais 
afeto em tudo que fizer. Pode haver um 
clima saudosista no ar.
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Um momento mais dedicado aos 
estudos, cursos e aprendizados, libriano. 
Especialmente o que possa melhorar seu 
currículo, aprimorar seus recursos e de 
alguma maneira contribuir para sua vida 
profissional. No trabalho, busque as parcerias 
com quem tem afinidade também pessoal.

UM novo ciclo está começando, geminiano, 
e é importante atenção aos sentimentos e 
desejos para fazer acontecer do jeito certo. 
Conecte-se com o que você acredita e sabe 
que vale a pena e não tenha medo de ser 
egoísta. É hora de repensar caminhos e 
retomar projetos.

Um ótimo momento para focar nas relações, 
sagitariano, que podem pedir ajustes, 
mudanças ou pelo menos conversas 
profundas, sérias e importantes. Abrir-se 
ao diálogo e à troca é fundamental neste 
momento. Vale a pena retomar contatos e 
conversas tanto pessoais como de trabalho.

Humor

COCADA
l 1 lata de leite condensado
l 200 ml de leite de coco
l 1/2 xícara de leite
l 3 ovos
l 1 xícara de coco ralado

CALDA
l 1/2 xícara de açúcar
l 1/2 xícara de suco concentrado 
    de manga
l 1/2 xícara de manga cortada em 
    cubos pequenos
l 1/2 xícara de água 
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ESTRATEGIA

Caracte-
rística 
da vida

moderna

Lei do (?):
rege os
aluguéis

Século
iniciado
no ano

401

Exame 
prestado no
Ensino Mé-
dio (sigla)

Ozzy
Osbourne,
vocalista
de rock

Elevação
média da
água do

mar
Acessório 
que contro-
la o cursor
(Inform.)

Máquina
com que

se quebra
o asfalto

Aquela que
comete o
pecado da
avareza

Ato 
típico do
fanfarrão

"Vem pra 
(?)", bordão
de protes-
tos (2013)

Texto que
resume a
matéria 

jornalística

Sinal de
paz e 

amor, com
os dedos

Fibra
sintética

da escova
de dentes

(?) chi
chuan,

arte
marcial

Árvore
comum na 
arborização

urbana
Plano tra-
çado pelo
comando
de guerra

Aécio
Neves,
político
"tucano"

Indicador 
de sintonia

Planta com proprie-
dade anti-inflamatória

Conflito popular devi-
do à campanha con-

tra a varí-
ola (1904)

Função do
sistema

ABS

Cineasta
brasileiro 
de "Ensaio

Sobre a Cegueira"

Não apro-
va (lei)
Que te

pertence

Mar, em
inglês
Que

(abrev.)

57, em
romanos

Retorna
ao estado
anterior
Caráter

Variedade
de laranja
"Imposto",
em IPTU

Cifra de 
ré maior
Promove

mudanças

Aqui, em
francês

Mau
cheiro
(bras.)

Formato
de régua

para
desenho

Relação
de itens
de uma

categoria

Fonte de
renda de
aposen-
tados
Litro

(símbolo)

3/ici — sea. 4/lide. 8/somítica. 10/celeridade.

COCADA
Em um recipiente, junte todos os ingredientes, 
menos o coco ralado. 
Misture bem com o auxílio de uma colher. Junte o 
coco e misture novamente. Reserve. Unte e enfari-
nha uma forma. Despeje o conteúdo da massa da 
cocada. Leve para assar por 35 minutos a 180° C.

CALDA
Enquanto isso, prepare a calda de manga. Junte 
todos os ingredientes em uma panela e leve ao 
fogo. Misture bem e deixe ferver. Desenforme a 
cocada e sirva com a calda por cima. 

 COCADA DE FORNO

Pegando dinheiro
A mulher diz ao marido:

– Fiquei sem dinheiro hoje. Parei no seu escritório, mas você 
não estava. Então, tirei dinheiro da carteira que estava no 

bolso do seu paletó.
– Tudo bem, amor. Há um mês não trabalho mais nesse 

departamento.

Piada do chefe
O diretor da firma conta uma piada e todos caem na 

gargalhada, exceto um dos presente.
– Não gostou da piada? – pergunta o diretor.

– Não. Eu não trabalho aqui.

Assustando
Quando Joãozinho chega da escola, seu pai vai logo dizendo:

– Quero ver o seu boletim!
– Infelizmente, não vai dar!
– Como assim, não vai dar?

– É que eu emprestei para um amigo…
Ele queria dar um susto no pai dele!

Elogio
O marido elogia a mulher:

– Que ótimo, amor! Você finalmente botou o carro direito na 
garagem. Só é uma pena que não seja a nossa garagem.

Pergunta
O rapaz diz à garota:

– Você se casaria com um homem rico, mas muito imbecil?
– Você está perguntando isso por curiosidade, ou está me 

pedindo em casamento?
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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

O tim tim da semana vai para a primeira dama de Marechal Cândido Rondon, Josi Laborde Rauber, 
que amanhã (11) completa mais um ano de vida. Parabéns!

A empresária Ivone Barbosa comemora hoje (10) 
o seu aniversário. Parabéns!

 O vereador e empresário de Nova Santa Rosa, 
Valdir Kelm, é quem está de aniversário neste 

domingo (13). Felicidades! 

O casal Gerciney Gomes 
Ramos e Silmara 
Pazini comemoram o 
aniversário dele 
amanhã (11). Parabéns!

Aniversariantes da Semana 
l QUINTA (10)

Valdemir Roza Dos Santos, Paulo 
Almeida, Genilson Francisco de 
Souza, Ivan Luiz Barboza, Carise 
Nascimento, Ivone Barbosa, Anderson 
Zoia, Nathalia Gabriela, Elenice Sauer, 
Valdecir Manarin, Victor Wisch, Jose 
Carlos Stein, Rosana Boroski, 
Angelita Teresinha Lippert Taffarel

l SEXTA (11)
Ida Lorena Roehrs, Carla Alexandra 
Vorpagel, Josi Laborde Rauber, Cleiton 
Agnes, Cleiton Agnes, Taís Fernanda 
Raddatz, Rosemery Garcia Bamberg, 
Jaime Cristofori, Zenaide Maria 
Hoffsteder, Bruh Gabrielly, Thiago 
Prestes, Gerciney Gomes Ramos, 
Sergio Marcucci

l SÁBADO (12) 
Suelen Souza, Pâmela Hiara, Fabiane 
Borchert Schumann, Deisi Kowald, Lori 
Kovvald, Adriana Bundchen Erig

l DOMINGO (13)
Valmir Souza, Isabella Melissa Erlich, 
Leo Antônio Schneider, Simone Genzler, 
Liane Riebe, Valdir Kelm

l SEGUNDA (14)
Vera Lucia Cabral, Cecilia Heinzen, 
Lygia Maldaner, Neusa Machado, 
Douglas Bach, Loiva Knop, Alexsander 
Maciel, Jusara Tallini Zanatta, Luana 
Bresolin, Carla Adams

l TERÇA (15)
Carla Meyer, Roseli Eliane Jaeger, 
Moacir de Camargo, Edi Muller, Joel 
Batista Azevedo, Juliana Kich, Rejane 
Allebrandt, Milena Thais Neunfeld, 
Albina Riveros, Marlei Comin, Nivia 
Redel Schlup, Jean Carlos Kaniki, 
Josilene Bald de Oliveira

l QUARTA (16)
Ingrun Seyboth Lirio, Josiane Richart, 
Maristela Spier, Eliane Byk, Claudia Costa 

Quem aniversária nesta 
quinta-feira (10) é Katia 
Cristina Garai Mariano. 
Ela recebe homenagem 

dos colegas de 
trabalho da Farmácia  

Pharmarosa. 
Parabéns!

A empresária 
rondonense Carla 
Adams apaga 
velinhas nesta 
segunda-feira (14). 
Felicidades a ela 
pelo aniversário!
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Mais um trecho de pedras irregulares 
é realizado em Nova Santa Rosa

O DISTRITO DE PLANALTO DO OESTE TAMBÉM FOI BENEFICIADO COM INTERNET VIA SATÉLITE POR MEIO DO PROGRAMA “CONECTA BRASIL”Ü
 A Prefeitura de Nova Santa 

Rosa, por meio da Secretaria de 
Agricultura, Meio Ambiente e Infra-
estrutura, realizou a pavimentação 
com pedras irregulares na estrada 
da Fecularia. A área que recebeu a 
melhoria tem um total de 2.276,34 
m² e visa beneficiar os moradores 
locais e também os agricultores que 
transitam pelo local. Foram inves-
tidos no calçamento R$ 33.234,56, 

através de recursos livres da admi-
nistração municipal.

“CONECTA BRASIL”
Após solicitação da administra-

ção municipal de Nova Santa Rosa, 
por meio do prefeito Norberto Pinz 
e o vice-prefeito Noedi Hardt, o 
distrito de Planalto do Oeste recebeu 
internet via satélite. O ponto da 
internet foi feito na Escola Municipal 

 Dando sequência ao projeto 
de renovar o parque de máqui-
nas, a Administração Municipal de 
Mercedes recebeu recentemente 
uma nova escavadeira hidráulica. O 
valor investido é de R$ 670.000,00 
mil, com recursos próprios.

“Recebemos o parque de máqui-
nas deteriorado. Tinha máquinas que 
passavam mais tempo na oficina 
do que trabalhando e isso tem um 
custo muito alto para o município. 
Iniciamos então um processo de 

renovação do parque, já adquirimos 
uma pá-carregadeira nova, iremos 
comprar um rolo compactador e 
outros equipamentos. Tenho cer-
teza que com essa visão estratégica 
conseguiremos em breve melhorar 
a eficiência e a qualidade dos ser-
viços prestados aos mercedenses” 
destacou o prefeito Laerton Weber.  

A máquina será utilizada pelas 
Secretarias de Viação, Obras e Ser-
viços Urbanos e de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente.

Willy Barth, por ser no centro, no 
entanto, o sinal é aberto para toda 
a comunidade.

A internet via satélite foi dispo-
nibilizada após uma indicação do 
deputado federal Sérgio Souza, por 
meio do programa “Conecta Brasil” 
do Ministério das Comunicações. 
Este programa visa a inclusão digital 
de pessoas residentes em áreas 
rurais ou sem acesso à internet.

 O prazo de vencimento da 
cota única do IPTU 2021 em Pato 
Bragado, incluindo a taxa de coleta 
de lixo com direito a desconto ou 
da primeira parcela, em caso de 
opção pelo parcelamento, encerra 
nesta sexta-feira (11). 

A Secretaria de Finanças dispõe 
de duas formas para pagamento.  
No site www.patobragado.pr.gov.
br, aba Serviços, Meu IPTU e com o 

número do CPF ou CNPJ é possível 
emitir a segunda via do carnê. 
Outra opção é a retirada dos 
carnês no setor de Tributação. 

Aos que optarem pelas par-
celas, podem liquidar o IPTU em 
até seis meses, sendo a segunda 
parcela no dia 09 de julho, terceira 
em 13 de agosto, quarta em 10 
de setembro, quinta em 13 de 
outubro e a última parcela em 

12 de novembro. 
As agências autorizadas para 

o recebimento dos pagamentos 
são o Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica, Bradesco, bem como as 
cooperativas Sicredi e Sicoob, 
lotéricas e conveniados.

Outras informações podem 
ser obtidas diretamente no setor 
de Tributação ou pelo telefone 
(45) 3282-1355. 

Prazo para pagamento do IPTU inspira 
na sexta-feira em Pato Bragado

 Encerram no domingo (13) as 
inscrições ao teste seletivo 01/2021 
de prova escrita, visando o pre-
enchimento de vagas e cadastro 
reserva de estagiário para con-
trato temporário, da Prefeitura 
de Quatro Pontes. Elas devem ser 
feitas exclusivamente no site da 
prefeitura, no www.quatropon-
tes.pr.gov.br. O candidato deve 
acessar a aba cidadão, em seguida 

protocolo cidadão, preencher os 
campos solicitados e anexar RG e 
CPF via protocolo. As inscrições 
são gratuitas.

As vagas disponíveis são 
para 12 cargos: educação 
infantil - magistério (20 horas), 
administração (30 horas), artes 
(30 horas), ciências contábeis 
(30 horas), educação física (30 
horas), engenharia civil (20 horas), 

comunicação social - habilitação 
em jornalismo (30 horas), letras 
(30 horas), música (30 horas), 
educação infantil e ensino funda-
mental séries iniciais - pedagogia 
(30 horas), psicologia (20 horas) 
e serviço social (30 horas). 

Em caso de dúvidas, contate a 
diretora do Departamento de Ensino, 
Jiane Spengler, no telefone 3279-
8116, que também é WhatsApp.

Inscrições ao teste seletivo de estagiário da 
Prefeitura de Quatro Pontes encerram no domingo

Administração de Mercedes 
adquire nova escavadeira hidráulica
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Prefeitura e SENAI assinam parceria para cursos 
de melhoramento de atividades agrícolas

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Guilherme Matias Hoff Grutka torna público que recebeu do IAT, Licença de Operação para Suinocul-
tura implantada na Linha São Bernardo, Lote Rural nº 80, 39º Perímetro, Marechal Cândido Rondon, 
Paraná. Validade: 02/06/2027.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Norberto Cerutti torna público que irá requerer ao IAT, Licença Ambiental Simplificada para Avicultura a 
ser implantada no Lote Rural nº 25B/25C/24B, 48º Perímetro da Fazenda Britânia, Distrito de Planalto 
do Oeste, Nova Santa Rosa, Paraná.

REQUER RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
OTAVIO LUIZ VILLA, torna público que irá requerer ao IAT a Renovação da Licença Ambiental Sim-
plificada para a atividade de suinocultura terminação, localizado no Lote Rural nº 30-B, da Gleba nº 
06, Diamante do Oeste/PR.

RECEBEU LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
OTAVIO LUIZ VILLA, torna público que recebeu do IAT a Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de suinocultura terminação, localizado no Lote Rural nº 30-B, da Gleba nº 06, Diamante do Oeste/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Carla Stulp, Jessica Luiza Botega, Joares Roque Botega, Marta Stulp Botega E Mateus Felipe Botega, 
tornam público que receberão do  IAT, a Licença Prévia para a atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 3.500 animais a ser implantada em Parte do Lote Rural Número 79 - Linha 
Felicidade – Distrito de São Clemente - Santa Helena – Pr, com validade até 25/05/2023.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Carla Stulp, Jessica Luiza Botega, Joares Roque Botega, Marta Stulp Botega E Mateus Felipe Botega, 
tornam público irão requerer ao IAT, a Licença de Instalação para a atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 3.500 animais a ser implantada em Parte do Lote Rural Número 79 - Linha 
Felicidade – Distrito de São Clemente - Santa Helena – Pr.

 A assinatura de um contrato de 
prestação de serviço entre a prefeitura 
de Marechal Rondon e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem (SENAI), 
garante a realização de cursos que 
objetivam fomentar o melhora-
mento das atividades agrícolas no 
interior do município. O ato solene 
aconteceu na terça-feira (08), no 
paço municipal rondonense.

Estiveram presentes o prefeito 
Marcio Rauber, secretário de Agri-
cultura e Política Ambiental, Adriano 
Backes, diretor da pasta André Soffa, 
gerente da unidade SESI/SENAI de 
Marechal Rondon, Thiago D´Arisbo, 
e a coordenadora de Educação da 

unidade, Katia Seidel.
Conforme o documento assi-

nado, serão disponibilizadas 120 
horas para curso de eletricidade 
industrial para chiqueirões e aviários, 
para 20 participantes. A capacitação 
abordará montagem de sistemas 
elétricos, utilização de ferramentas e 
equipamentos, dispositivos de prote-
ção, comando e controle, segurança 
na montagem dos sistemas elétricos, 
entre outros. A data para as inscrições 
e o período de realização do curso 
ainda serão definidos.

Outras 160 horas serão utilizadas 
em curso de solda, com foco no 
aperfeiçoamento em processo de 

soldagem MIG-MAG.  Para este, 
serão abertas quatro turmas de 40 
horas, cada, totalizando 64 alunos. 
A capacitação ocorrerá na unidade 
móvel do SENAI, que permanecerá 
por 10 dias no distrito de Margarida 
e 10 dias em Iguiporã. A previsão 
é de que o curso aconteça no mês 
de agosto.

Trata-se de iniciativa inédita da 
Secretaria de Agricultura e Política 
Ambiental, por determinação do 
prefeito Marcio Rauber, que visa 
capacitar os agricultores, com o 
objetivo de gerar economia nas 
propriedades, já que os trabalhos 
poderão ser feitos pelos próprios 

 O vice-prefeito e secretário de 
Saúde de Pato Bragado, John Nodari 
e a secretária de Assistência Social, 
Arlete Gross visitaram, na terça-feira, 
o Conselho Tutelar (CT) e junto 
com os cinco conselheiros promo-
veram diversas explanações sobre 
o trabalho realizado no município. 

As autoridades buscaram uma 
aproximação maior das deman-
das dos conselheiros e de forma 
participativa todos manifestaram a 
sua opinião em relação ao trabalho 
atual e as necessidades, apontando 
novas sugestões para a execução 
das ações que, muitas vezes ocorrem 
em caráter emergencial. 

Como medida inicial de apoio 
ao CT, o vice-prefeito disponibilizou, 
com aval do prefeito Leomar Roh-
den, o Mano, o sistema de câmeras 
de videomonitoramento, instaladas 

em 35 pontos do município. Dessa 
forma, além da Polícia Militar, ele 
passa a ser utilizado como apoio 
na resolução dos casos, envolvendo 
crianças e adolescentes por meio 
do celular de plantão 24 horas. 

A secretária da pasta também 
se mostrou preocupada com outras 
necessidades apresentadas e se pron-
tificou a prestar o apoio necessário. 

O presidente do Conselho Tute-
lar, Ênio Machado Correa agradeceu 
a sensibilização e a preocupação 
das autoridades e da administra-
ção municipal em acompanhar os 
trabalhos dos conselheiros. Disse 
que já no começo dessa gestão 
foi disponibilizado um curso sobre 
o Sistema de Informação para a 
Infância e Adolescência (Sipia) a 
todos os conselheiros e os trabalhos 
estão a todo vapor. 

Foi publicado na tarde de ter-
ça-feira (08) um novo decreto de 
enfretamento ao coronavírus em 
Mercedes. O documento menciona 
o fechamento da área de lazer de 
Arroio Guaçu para camping e pas-
seio. O acesso ao parque estará 
fechado, sendo permitido apenas 
o acesso de pescadores ao píer e 

produtores rurais. “Por orientação 
do prefeito Marcio Rauber, nossa 
pasta elaborou este plano de capa-
citação, em parceria com o SESI/
SENAI, oferecendo treinamento 
aos agricultores para a otimização 

dos serviços em suas propriedades, 
gerando, desta forma, economia. É 
mais um estímulo para os jovens 
e um importante passo para que 
fiquem atentos às novas tecnolo-
gias”, enfatizou Backes.

 Está aberto o cadastro para os 
entrerrienses que desejam adqui-
rir uma casa própria através dos 
projetos habitacionais da Coha-
par - Companhia de Habitação 

do Paraná. Este deve ser feito na 
internet, pelo site www.sistemas.
cohapar.pr.gov.br/pretenden-

tes/#B. Basta selecionar a cidade 
de Entre Rios do Oeste e realizar 
o cadastro, preenchendo correta-
mente os dados em todas as abas 

do site. É necessário finalizar o 
cadastro e gravar a senha gerada, 
já que ela é essencial para a atu-
alização do cadastro e acompa-

nhamento dos dados.
Através do cadastramento o muni-
cípio terá uma prévia de quantas 
unidades habitacionais Entre Rios 
do Oeste tem de demanda, para 
então, solicitar um Projeto Habita-
cional junto à Cohapar. O cadastro 

serve, desta forma, como um 
levantamento de demanda.

A partir da inscrição ou atualiza-
ção dos dados cadastrais no site 
da Cohapar, o munícipe estará 
apto a participar dos processos 
seletivos de novos empreen-
dimentos e será comunicado 
quando houver projetos em 
que esteja enquadrado em 

Entre Rios do Oeste. O aviso 
será enviado pelos telefo-

nes e e-mails informados no 
momento do cadastro, por isso, 
é importante manter os dados 

sempre atualizados. 
As pessoas que não consegui-
rem realizar o cadastro, devem 
procurar a Secretaria de Assis-
tência Social na Prefeitura de 

Entre Rios do Oeste.

Novo decreto fecha área de lazer do Arroio Guaçu em Mercedes
ao atracadouro.

Além disso, o decreto N° 
115/2021 também estabelece 
sobre as comemorações juninas 
ou julinas das escolas do municí-
pio, que só podem ser realizadas 
na forma de drive-thru, evitando 
aglomerações.

Conforme afirma o prefeito 

Laerton Weber no decreto, tais medi-
das foram tomadas em conjunto 
com Comitê Gestor de Prevenção 
e Contingenciamento em Saúde 

da COVID-19, tendo em vista o 
avanço do coronavírus na região 
e a grande ocupação dos leitos 
COVID-19 no estado do Paraná.

Demandas do Conselho Tutelar de Pato 
Bragado são acompanhadas pelo vice-

prefeito e secretária de Assistência Social

Cadastramento para 
programa habitacional 
da Cohapar está aberto 
em Entre Rios do Oeste

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA
LOTEAMENTO PREDIGER LTDA-ME, torna publico que ira requerer ao IAP, a Licença Previa para 
Loteamento Prediger a ser implantada na chácara N 75/76/77 Perímetro suburbano de Marechal 
Cândido Rondon-Pr.
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