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Alimentação saudável

TAMBÉM É IMPORTANTE NO PERÍODO DE DIAS FRIOS DO ANO
Paixão de uns, pavor de outros. O fato é que com o período de frio, que já deu o ar da graça, está aberta a temporada de des-
culpas para não manter uma alimentação saudável e realizar exercícios físicos. Afinal, com o friozinho, o que há de melhor 

do que o sofá, uma coberta e a companhia de um balde de pipoca e chocolate quente para completar? Apesar da vontade ser 
grande de ingestão de alimentos mais calóricos, durante o inverno é necessário manter uma alimentação saudável. Por isso a 

reportagem do jornal Tribuna do Oeste buscou a orientação de uma profissional. PÁGINA 09

ENTREVISTA 
Alexandre Graunke 
destaca apoios e ações 
em andamento 
no município de 
Mercedes

Marechal Rondon e 
Pato Bragado atingem 
100% de transparência 
de vacinação contra 

a Covid-19
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O DESMATAMENTO E O LIXO URBANO 
NA QUESTÃO AMBIENTAL
 Ao mesmo tempo em que ambien-

talistas radicais culpam o agronegócio 
pelos desastres ambientais enfrenta-
dos pelo País e repetem denúncias 
sobre o desmatamento da Amazônia, 
as montanhas de lixo não param de 
crescer ao redor de cidades de todo 
o território nacional.

Depois de mais de uma década 
da criação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, cujo prazo estabe-
lecido para extinção dos chamados 
lixões se esgota em agosto próximo, a 
população urbana do País prossegue 
eliminando mal os restos do que con-
some e colocando o Brasil entre as 
nações que mais produzem resíduos 
de plástico do planeta.

Para completar a tragédia, até por 
falta de planejamento para a supe-
ração do maior problema ambiental 
do País, os catadores de resíduos 
recicláveis, individuais ou reunidos 
em cooperativas, continuam sofrendo 
a exclusão social ou falta de apoio 
do poder público e da própria socie-
dade, mesmo sendo parte essencial 
na solução do problema dos lixões.

Conforme especialistas, as empre-
sas produtoras de alimentos indus-
trializados e bebidas lideram o uso 
de embalagens plásticas no País, que 
soma quase um bilhão de toneladas 
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ao ano e apesar de seu enorme volume 
e trágicas consequências para a saúde 
pública, trata-se de desafio que continua 
sendo ignorado pelas autoridades e a 
maioria da população.

Os consumidores têm culpa nessa 
tragédia, porque as embalagens dos 
produtos adquiridos são, antes de tudo, 
escolhas suas. Obviamente são os fabri-
cantes que decidem se o refrigerante 
será embalado em lata ou garrafa, seja 
de vidro ou de plástico, mas a legisla-
ção deveria orientar ou conscientizar 
essa opção, pois do contrário ela ficará 
com o mercado, a partir do custo de 
matérias-primas, sem levar em contas 
as questões ambientais.

Na prática, é muito difícil entender 
e dimensionar a situação, porque os 
dados sobre o lixo urbano do País muitas 
vezes são conflitantes ou imprecisos. 
De acordo com relatório do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, o Brasil 
produziu 65 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos em 2019, mas levan-
tamento da Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resí-
duos Especiais (Abrelpe), indica que no 
mesmo período a geração de lixo no 
País somou 79 milhões de toneladas.

Diante desses números estratosféri-
cos da sujeira e da extensão territorial 
do País, não há muita diferença entre 
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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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65 milhões e 79 milhões de toneladas, 
mas num ponto os resultados são coin-
cidentes, indicando que o Sudeste vem 
sendo responsável pela geração de quase 
metade do lixo produzido no País.

Vale ressaltar também, que a mesma 
região, que abrange as maiores cidades 
do País, também se destaca no ranking 
das que mais consomem produtos ultra-
processados ou alimentos pré-prontos, 
que normalmente são embalados em 
plástico, vidro, alumínio, papel, isopor 
ou aço, em pacotes que combinam 
esses materiais.

Conforme especialistas, cerca de 
25% desses resíduos vão para lixões 
ou aterros sem impermeabilização do 
solo e, muitas vezes, sem sistemas de 
dispersão de gases e/ou tratamento 
do chorume, pois em cerca de 10% dos 
municípios não são atendidos pela coleta 
domiciliar, como prevê o Plano  Nacional 
de Saneamento Básico.

Quando foi aprovada, a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos pressupunha 
“responsabilidade compartilhada” entre 
empresas, governos e sociedade na 
destinação do lixo urbano, mas em 11 
anos essas tarefas parecem haver sido 
esquecidas pelos envolvidos. 

 O Dia Mundial do Meio Ambiente, 
comemorado neste 05 de junho, foi ins-
tituído em 1972, na Assembleia Geral 
das Nações Unidas. A criação da data 
marcou a abertura da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 
conferência essa que ficou conhecida 
como Conferência de Estocolmo. A Con-
ferência foi um marco no modo de ver 
e tratar as questões ambientais.

Nessa Conferência, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) criou o PNUMA 
(Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente) e apresentou a Decla-
ração da Conferência da ONU sobre o 
Meio Ambiente, que apresenta princípios 
que visam à melhoria da preservação 
do meio ambiente.

No entanto, apesar de todas as dis-
cussões, dos avanços das legislações e 
até dos tratados internacionais o embate 
entre ambientalistas, poder público e 
poder econômico continua presente 
ainda em 2021. O desmatamento da 
mata atlântica, por exemplo, nos dá uma 
ideia do quanto ainda é frágil a política 
ambiental no Brasil.

Com certeza a preocupação com o 
ambiente deveria estar mais presente 
nos debates políticos, nas campanhas 
eleitorais, na educação e na formação 
de nossos jovens e adultos. Afinal, a 
consciência de cada um é fundamental, 
sem dúvida, mas depende do engaja-
mento do poder público. Sem o poder 
público, em todas as suas esferas, o 
meio ambiente padece. O cuidado com 
a água, o tratamento do esgoto, a polui-
ção do ar e o destino correto do lixo são 
atribuições da administração pública. 
Assim como a ocupação correta do solo, 
a preservação da natureza, da fauna e 
da nossa flora.

Inúmeros são os projetos de uso sus-
tentável dos recursos, temos experiências 
de sucesso com energias renováveis, 
técnicas de plantio ecológicas, mas ainda 
não é o suficiente, precisamos avançar 
na preservação do meio ambiente. O 
Brasil e o mundo padecem de políticas 
intensivas de cuidado com o ambiente 
e a qualidade de vida.

Se cada um fizer sua parte, população 
e governantes, podemos garantir um 
futuro mais promissor para as gerações 
futuras. Afinal, proteger o meio ambiente 
hoje é garantir recursos e qualidade de 
vida para as novas gerações.  

“Defender e melhorar o meio ambiente 
para as atuais e futuras gerações se 
tornou uma meta fundamental para a 
humanidade.”

(Declaração da Conferência da ONU 
sobre o Meio Ambiente)

Foi inaugurado nesta semana o Tour Virtual 360 Graus, do Museu Histórico Padre José Gaertner, de Porto 
Mendes. A visita virtual pode ser realizada pela internet de forma gratuita e em condições de alta performance 
tecnológica. O sistema permite ao público reproduzir as exposições do museu tal qual elas foram montadas. 
O acesso deve ser feito através do link http://turismo.mcr.pr.gov.br/visitavirtual/museu/ 
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O PLANO DE AÇÃO E A AMPLA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO RONDONENSE 
FORAM AVALIADOS POSITIVAMENTE

Ü

Marechal Rondon atinge 
100% de transparência de 
vacinação contra a Covid-19 Descomplica Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) realizou nesta terça-feira (1º) 
duas sessões plenárias, sendo uma ordinária e outra antecipada de quarta-
feira (2). Durante as sessões os deputados aprovaram em primeiro e em 
segundo turno de votações a proposta que institui o Programa Estadual 
de Desburocratização e Simplificação – Descomplica Paraná. O programa 
será vinculado a Casa Civil e terá como objetivo de simplificar a vida dos 
empreendedores paranaenses.

Acima da meta
A arrecadação consolidada do Município de Marechal Cândido Rondon no 
primeiro quadrimestre do ano superou a meta em mais de R$ 2 milhões. 
Estimada no orçamento em R$ 86.643.089,27, a receita atingiu desde janeiro 
até o final de abril R$ 89.552.410,86. Apesar de ser maior do que a meta, a 
arrecadação neste período de 2021 foi menor do que a ocorrida nos quatro 
primeiros meses do ano passado. Na época, a receita chegou a R$ 90.598.836,34.

Despesas
Com relação às despesas empenhadas no primeiro quadrimestre, elas também 
ficaram acima da meta. Previstas em R$ 94.046.958,74, elas chegaram a R$ 
96.787.977,38 – ou R$ 2.741.0418,64 a mais.
A arrecadação maior do que a meta se deveu aos valores maiores garantidos 
através dos royalties da Itaipu Binacional e dos repasses relativos ao Imposto 
de Renda e ICMS, entre outros, embora os recursos provenientes da cota-
parte do IPVA tenham ficado abaixo do esperado.
Já o aumento das despesas além do estimado se deu em razão de maiores 
investimentos, especialmente das Secretarias Municipais de Fazenda; Saúde; 
Indústria, Comércio e Turismo; Viação e Serviços Públicos; e Educação.

De olho 
Integrantes do Observatório Social de Marechal Rondon estiveram visitando 
a estrutura do Hospital de Campanha, montado junto ao centro de eventos. A 
secretária municipal de Saúde, Marciane Specht, acompanhou a visita.  A visita 
teve como objetivo avaliar a estrutura do hospital, que se encontra disponível 
por conta da Covid-19 há pouco mais de um ano, com 76 leitos. Segundo a 
coordenadora Raquel Cristina Ortiz, a avaliação do hospital é positiva.

À prova de vento
Os pescadores profissionais e amadores, turistas e esportistas aquáticos terão, 
a partir da próxima semana, um novo atracadouro junto ao parque de turismo 
e lazer de Porto Mendes. A obra está sendo implantada na extremidade 
sul do parque, à esquerda da área de camping, onde já havia uma rampa 
improvisada. A escolha do local, segundo o secretário rondonense de Indústria, 
Comércio e Turismo, Valdir Porto (Portinho), se deve à constante incidência 
de ventos fortes junto ao atracadouro principal, ao lado da praia artificial, o 
que dificulta as manobras das embarcações e oferece perigo aos usuários.

Autorizado
A Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon aprovou, em definitivo, 
a autorização para que o Município possa adquirir área de 32.055 m², no 
bairro Jardim Primavera. O objetivo é a implantação de um novo parque 
ecológico e de lazer. Conforme o projeto de lei 14/2021, do Poder Executivo 
Municipal, o valor máximo do terreno, estimado a partir da média de quatro 
avaliações imobiliárias, é de R$ 2.546.666,67. A área já foi tornada de utilidade 
pública pelo Decreto 88/2019.

Bons números
Audiência pública foi realizada em Quatro Pontes para a demonstração e 
avaliação do cumprimento das metas fiscais, relativas ao 1º quadrimestre 
de 2021. Os principais relatórios utilizados para a prestação de contas foram 
o Balanço Orçamentário, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária (RREO). O resultado nominal até o 
quadrimestre é de R$ 2.692.000,25. A receita arrecadada foi de R$ 9.785.358,92 
e a despesa realizada somou R$ 8.659.053,63, tendo resultado primário de 
R$ 2.591.719,92. Os índices referentes à educação até o 1º quadrimestre 
foram de 19,64% e para a saúde 12,12%.

 O Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná divulgou nesta segun-
da-feira (31), o ranking dos municí-
pios nos quesitos de transparência 
em relação ao enfrentamento à 
Covid-19, principalmente quanto à 
publicidade sobre as ações neces-
sárias para imunizar a população 
contra o novo coronavírus. O 
município de Marechal Cândido 
Rondon, segundo a fiscalização do 
TCE, atingiu o índice de 100% de 
transparência. O plano de ação e 
a ampla divulgação do programa 
de vacinação rondonense foram 
avaliados positivamente através 
de levantamento do TCE.

De acordo com a nota da 
assessoria do tribunal, dentre os 
dez municípios mais populosos 
do Paraná, apenas Foz do Iguaçu 
e Guarapuava atingiram a nota 
máxima. Em seguida, vieram Casca-
vel (95%), Londrina (90%), Maringá 
(70%), São José dos Pinhais (70%), 
Curitiba (60%), Paranaguá (60%), 
Colombo (35%) e Ponta Grossa 
(15%). Finalmente, 29 prefeituras 
apresentaram a menor pontuação 
observada, de 5%.

Os outros 34 municípios que 
atenderam a 100% dos critérios do 
levantamento foram: Arapoti, Bela 
Vista do Paraíso, Boa Esperança, 
Bom Jesus do Sul, Borrazópolis, Can-
dói, Céu Azul, Clevelândia, Goioerê, 

Guaíra, Guapirama, Guaraci, Gua-
ratuba, Ibema, Ibiporã, Imbituva, 
Inácio Martins, Indianópolis, Irati, 
Itaúna do Sul, Jaboti, Janiópolis, 
Jesuítas, Marechal Cândido Ron-
don, Mariluz, Palmital, Pato Bra-
gado, Querência do Norte, Rancho 
Alegre d’Oeste, Roncador, Salgado 
Filho, São Manoel do Paraná, Terra 
Roxa e Toledo. 

Graças a essa medida, uma 
quantidade considerável de pre-
feituras foi capaz de aprimorar 
a disponibilização obrigatória 
das informações. Isso ajudou no 
cumprimento de um dos principais 
objetivos da iniciativa tomada pelo 
Tribunal: conscientizar os administra-
dores públicos a respeito da impor-
tância de dar absoluta visibilidade 
aos temas relativos à imunização 
contra a Covid-19, permitindo que 
os mais diversos setores da socie-
dade tenham conhecimento sobre 
o que está ocorrendo de fato e 
possam, em conjunto com os órgãos 
fiscalizadores, exercer o controle 
social e institucional do processo 
de vacinação, especialmente em 
relação ao desrespeito à ordem de 
prioridade para imunização.

As 11 questões presentes no 
formulário diziam respeito à divul-
gação, no portal da transparência 
ou site oficial, do plano de ação 
municipal para efetivar a vacinação 

da população local; de informa-
ções sobre a segurança, eficácia 
e potenciais riscos e benefícios 
das vacinas utilizadas; da ordem 
dos grupos prioritários a serem 
imunizados, com destaque para 
a fase vigente no momento; de 
“vacinômetro”; do quantitativo de 
insumos e doses de vacinas rece-
bidas ou adquiridas; de canais para 
denúncia de “fura-filas” e outras 
irregularidades; de telefones e horá-
rios de funcionamento dos pontos 
de imunização; dos processos de 
aquisição de insumos e vacinas; e 
do registro de possível sobra de 
doses de imunizantes.

QUATRO PONTES 
Quatro Pontes, segundo a fis-

calização do TCE, atingiu o índice 
de 85% de transparência. 

Conforme apontado no relatório 
final da pesquisa, a média do atendi-
mento aos critérios do questionário 
ficou em 54,2%, com 214 prefeituras 
atingindo notas superiores a este 
percentual. Destas, 120 (ou 30% do 
total) superaram o índice de 80%; 
84, o de 90%; e 36 cumpriram inte-
gralmente todos os itens do levan-
tamento, situação que também foi 
verificada no governo estadual, o qual 
foi avaliado por meio de uma ação 
específica da Terceira Inspetoria de 
Controle Externo (3ª ICE) do Tribunal.
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HÁ OITO ANOS, A COOPERATIVA É A PRINCIPAL APOIADORA DA INICIATIVA, QUE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 350 MENINASÜ

Sicoob Confiança renova apoio 
ao projeto Feras do Vôlei 

 Até o dia 31 de dezembro os 
consumidores de Pato Bragado 
têm um motivo a mais para rea-
lizarem as compras no comércio 
local com a campanha “Show de 
Prêmios: raspou, achou, 
ganhou!”, lançada em 
abril pela Associação 
Comercial, Industrial e 
Agropecuária (Acibra).

A campanha conta 
com apoio da Sicredi 
e Sicoob, serão distri-
buídos R$ 20,3 mil em 
306 vales-compras em 
forma de raspinhas, sendo 04 vales-
-compras de R$ 500, 05 vales-com-
pras de R$ 200, 20 vales-compras 
de R$ 100 e 306 vales-compras 
de R$ 50.

A intenção é movimentar o 
comércio e, consequentemente, 
a economia da cidade, valorizando 
os empresários e as pessoas que 
vivem e trabalham em Pato Bragado.

O vice-presidente do comércio 
da Acibra, Jardel Henrique Selzler, 
revela que em relação a campa-
nha de 2020, neste ano são 298 
consumidores a mais que serão 
premiados nos 37 estabelecimentos 
comerciais participantes.

Conforme o vice-presidente 
do comércio da Acibra, em menos 
de dois meses, já que a campa-
nha foi lançada em 12 de abril, 80 

clientes já foram contemplados com 
raspinhas premiadas repassadas 
pela Acibra de Pato Bragado

ATÉ O FIM DO 
ANO, MAIS 250 

RASPINHAS SERÃO 
REPASSADAS 

PELO COMÉRCIO 
PARTICIPANTE

Jardel Henrique Selzler 
Vice-presidente do 
comércio da Acibra

consumidores já foram premiados 
com os 306 vales-compras de R$ 50.

Outros três clientes são os 
primeiros premiados com os 20 
vales-compras de R$ 100 e dois 

estão entre os feli-
zes ganhadores dos 
cinco vales-compras 
de R$ 200. “Portanto, 
temos ainda 250 ras-
pinhas premiadas que 
serão repassadas pelo 
nosso comércio, basta 
que os clientes façam 
suas compras nos 

estabelecimentos participantes 
da campanha, peçam sua raspinha 
e concorram aos prêmios”, conclui. 

80

Ü

Presidente: Maira Fernanda 
                     Ludwig Rossetto
1ª Vice-Presidente: Ivone Barbosa
2ª Vice-Presidente: Cirlei Silva
Secretária: Irene Turra
Vice-Secretária: Jussara Mascarenhas
Tesoureira: Cleci Teixeira
Vice-Tesoureira: Rosane Welter

Em reunião realizada recen-
temente no auditório da Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), foram empossadas as 
novas integrantes da diretoria do 
Conselho da Mulher Empresária 
(CME) da entidade.

A empresária Sandra Rieger, 
que também é vice-presidente de 
Responsabilidade Social da Aci-
macar, entregou o comando do 
Conselho da Mulher Empresária à 
Maira Fernanda Ludwig Rossetto, 
proprietária da Verde Vale Turismo. 
Ela coordenará os trabalhos do 
grupo na gestão 2021/2022. 

 Conselho da Mulher Empresária 
da Acimacar empossa nova diretoria

Assessoria de Eventos
Rosi Maria Sommer
Mari Silva
Carla Pech
 
Assessoria de Imprensa:
Sandra Nair Kuhn
 
Conselho Fiscal
Silmara Denise Pazini
Ana Paula Baciquetti
Sandra Rieger

Diretoria do Conselho da Mulher Empresária – Gestão 2021/2022

O Sicoob Confiança renovou 
por mais um ano o contrato de 
apoio ao projeto Feras do Vôlei, 
desenvolvido pelo Colégio Evan-
gélico Martin Luther, de Marechal 
Cândido Rondon. 

Há oito anos, a cooperativa é a 
principal apoiadora da iniciativa, que 
conta com a participação de mais 
de 350 meninas. Graças à parceria, 
o colégio oferece cerca de 20 bolsas 
que permitem que as alunas estudem 
e treinem o esporte na instituição 
de ensino, que é particular.

Para o presidente do Conse-
lho de Administração do Sicoob 
Confiança, Gainor Sabka, contribuir 
par a continuidade do projeto é 
motivo de alegria e gratidão. “Fica-
mos muito felizes em saber quando 
os atletas se destacam. Além disso, 
é uma forma do Sicoob colocar 
em prática o sétimo princípio do 
cooperativismo, que é o interesse 
pela comunidade”, comenta.

O sentimento também é com-
partilhado pelo diretor superinten-
dente da cooperativa,  Edison Luiz 

Dechechi, que destaca a importân-
cia do Feras do Vôlei não só para 
as atletas beneficiadas, mas para 
as famílias e todos ao redor. “Vai 
além da conquista de troféus. A 
mudança ocorre na vida de cada 
participante deste projeto. O Sicoob 
é e continuará sendo parceiro, pois 
valoriza a comunidade”, ressalta.

“Essa parceria é mais do que 
importante, é essencial. Sem isso não 
conseguiríamos viabilizar o projeto 
ou não teríamos tanto resultado 
como temos hoje”, afirma o diretor 
do colégio, Ildemar Kanitz.

Para o treinador do projeto, 
Claudemiro dos Santos, a cada ano 
que passa, o projeto cresce e se 
desenvolve ainda mais, já que per-
mite que crianças e jovens tenham 
direito de participar, aprender um 
esporte e até fazer parte de uma 
equipe de competição. “Acredito 
que com investimentos maiores 
poderemos crescer ainda mais 
em alguns setores do projeto. O 
nosso principal objetivo é fazer que 
o esporte seja uma ferramenta que 
possa ajudar no desenvolvimento 
dos alunos”, relata. 
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PREFEITO LAERTON WEBER SE COMPROMETEU EM AUMENTAR O VALOR INVESTIDO, JÁ QUE 
REAJUSTE NÃO OCORRE DESDE 2015

Ü

Prefeitura de Mercedes 
repassa quase R$ 48 mil em 
subsídios para suinocultores

Parlamento
Vereadores de Quatro Pontes Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei 
Joner, Cleunice Majolo, Gerson Luis Perius, Jean Marcos Caramore 
Steltter, Lurdes Maria Lunkes Kuns, Pedrinho Aloisio Tonelli, Sil-
vestre Rohden e Solange Lurdes Ferreira solicitaram informações 
e providências sobre o ressarcimento do erário em razão dos 

fatos que motivaram a reprovação das contas do Município de Quatro Pontes 
do ano de 2016.

Vereadores quatropontenses Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei 
Joner e Jean Marcos Caramore Steltter sugeriram ao Executivo 
providências quanto a abertura de uma pista marginal da Linha 
Água Verde até o viaduto de acesso a BR.

Vereadora Lisa Hansen, de Entre Rios do Oeste, solicitou ao 
deputado estadual Paulo Henrique Coletti Fernandes a liberação 
de recursos para aquisição de um automóvel a ser destinado a 
Secretaria Municipal de Saneamento Básico, Energias Renováveis e 
Iluminação Pública; bem como para construção de parque infantil 

na Linha Volta Gaúcha.

Gilson Backes, parlamentar em Mercedes sugeriu estudos visando 
a implantação de iluminação pública, na Rua Perimetral Suburbana, 
prolongamento da Avenida João XXIII, próximo a Unidade da 
Copagril, no trecho que interliga à Rodovia BR 163.

James Blausius (Laco), edil mercedense, solicitou gestões junto 
as Secretarias competentes, para desenvolverem esforços no sen-
tido de viabilizar a aquisição de uma área para a construção de 
casas populares no Município, e que a mesma interceda junto ao 
Estado do Paraná, mais especificamente a Companhia de Habitação 

do Paraná (Cohapar) -, para a concretização da medida sugerida, objetivando 
minimizar o passivo habitacional de muitas famílias mercedenses. 

Vereador de Nova Santa Rosa, Alvido Hergesell, solicitou instalação, 
nas proximidades do estabelecimento comercial da Esquina Santa 
Fé, de uma placa de sinalização indicando a direção dos seguintes 
percursos: Alto Santa Fé e Santa Rita d’Oeste.

Vereadores Ester Baumann, Jairon Arndt, Edgar Buchholz e Dolivan Lau-
xen sugeriram gestões do Poder Executivo Municipal na elaboração de “plano 
piloto” para pavimentações asfálticas e poliédricas de todas as vias urbanas 
e rurais existentes no município, classificando as vias em razão prioritária de 
recebimento da benfeitoria. Também solicitaram pintura de meio-fio, faixas de 
pedestres e pode as árvores na sede do Município e nos distritos de Alto Santa 
Fé, Planalto e Vila Cristal; solicitaram a instalação de canaleta às margens da 
rodovia que liga Nova Santa Rosa à Marechal Cândido Rondon. E também 
sugeriram a realização de adequações e melhorias na estrada rural da Linha São 
Carlos, que faz divisa com o município de Palotina e que liga a estrada principal 
do Distrito de Alto Santa Fé.

Iloir de Lima (Padeiro), na sessão ordinária de segunda feira 
juntamente com os demais vereadores do MDB de Marechal Ron-
don, solicitou o envio de ofício ao deputado estadual Ademir Bier, 
que busque junto ao Governo do Estado a liberação de recursos 
visando a execução de diversas obras em bairros e também no 

interior. Os valores e obras aguardadas são: R$ 250 mil para construção e 
execução do projeto “Meu Campinho”, no bairro São Francisco; R$ 35 mil para 
instalação de parque infantil no Jardim Marechal; R$ 35 mil para instalação 
de parque infantil no bairro São Lucas; R$ 35 mil para instalação de parque 
infantil no Jardim Líder; R$ 35 mil para instalação de parque infantil no bairro 
Barcelona; R$ 400 mil para pavimentação com pedras irregulares da estrada 
rural que liga o Clube Lira até a Vila Rural; e, ainda, R$ 75 mil para aquisição 
de equipamentos agrícolas a serem destinados ao grupo de produtores rurais 
da Linha Perdigão, do distrito de Novo Horizonte.

Vereador rondonense Pedro Rauber sugeriu que a Prefeitura 
crie uma patrulha com equipamentos e maquinários específicos 
para manutenção e melhorias no pavimento das vias públicas da 
cidade de Marechal Cândido Rondon. A sugestão é para que ela 
seja composta por um rolo compactador de pneus, uma pá-car-
regadeira e um caminhão caçamba, além de outros veículos e equipamentos 
que a Municipalidade entender necessários. Em outra indicação, Pedro Rauber 
sugere à Prefeitura a poda de árvores no perímetro urbano da cidade, visando 
melhorar a visibilidade nas esquinas e, consequentemente, aumentar a segurança 
e diminuir o número de acidentes.

Cristiano Metzner (o Suko) sugeriu que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, estude a pos-
sibilidade de liberação da quadra de tênis, localizada ao lado do 
Ginásio Ney Braga, sem cobrança de taxa de uso para jogos noturno.

João Eduardo dos Santos (o Juca), vereador rondonense sugeriu 
que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize 
a pavimentação asfáltica de trecho da Rua Dálias, entre as Ruas 
Margarida e das Flores. Também solicitou informações do Executivo 
Municipal relacionadas a imóveis que se encontram atualmente 
locados pelo Município e quais atividades são desenvolvidas neles. 

 Com o objetivo de incenti-
var o melhoramento genético na 
suinocultura, a administração de 
Mercedes, por meio da Secreta-
ria de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente, realizou recentemente 
o repasse de subsídios para 10 sui-
nocultores do município.

Eles receberam, por meio do 
programa “Mercedes com Desen-
volvimento Sustentável”, o valor 
de R$ 47.975,00. A ação realiza 

semestralmente, por meio de um 
monitoramento, garante o paga-
mento de R$ 7,00 a cada matriz 
existente na propriedade.

“O pedido do prefeito Laer-
ton Weber é para que haja um 
aumento no valor repassado aos 
nossos suinocultores. Desde 2015 
não houve nenhum reajuste. Sou 
produtor e todas as coisas subi-
ram. Infelizmente neste primeiro 
repasse de 2021 não foi possível, 

pois temos que trabalhar com o 
orçamento deixado pela gestão 
anterior e isso impede aumentar 
o valor repassado. Nos compro-
metemos em aumentar o valor 
investido”, afirma o Secretário 
de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente Jairo Mohr.

Para receber o incentivo os sui-
nocultores precisaram estar em dia 
com o bloco de produtor rural e 
com os tributos municipais.

 A Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa irá encami-
nhar ofícios ao Ministério Público e 
à Polícia Civil solicitando informa-
ções a respeito do andamento da 
Operação Quadro Negro. Iniciadas 
em 2015, as investigações aponta-
ram que pelo menos R$ 20 milhões 
foram desviados de obras de esco-
las estaduais na gestão passada, 
em um esquema no qual valores 
foram pagos a empreiteiras por 
construções que sequer haviam 
saído da fase de fundação.

Em reunião realizada recente-
mente, com a presença do secretário 
Renato Feder, a Comissão também 
decidiu convidar o diretor-presi-
dente do Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Educacio-
nal (Fundepar), Marcelo Pimen-
tel, para tomar conhecimento do 
estágio atual das obras nos mais 
de 10 colégios envolvidos no caso. 
Todas elas foram retomadas no 
Governo Ratinho Junior e algumas 
estão inclusive concluídas.

“Quem rouba já comete um 
crime inadmissível, mas quem 

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná 
vai buscar informações sobre a Operação Quadro Negro

rouba da educação comete algo 
duas vezes pior. Foi uma vergonha 
o que aconteceu no Paraná e nin-
guém fala mais disso, parece que 
morreu o assunto. Esta Comissão 
tem o direito e a obrigação de saber 
o que foi feito pela Justiça desde 
então e como estão as obras em 
cada uma das escolas”, afirmou 
o deputado Hussein Bakri (PSD), 
que é Líder do Governo e Presi-
dente da Comissão de Educação 
do Legislativo estadual.

Na mesma linha de raciocínio, 
o deputado Professor Lemos (PT) 
disse que os parlamentares estão 
carentes de informações a respeito 
do assunto. “Esse esquema mexeu 
com dinheiro público da educação 
e deixou as obras inacabadas. A 
Comissão precisa ter esses deta-
lhamentos para poder avançar no 
tema e para que as obras possam ser 
entregues à população. E, claro, que 
os responsáveis pelos desvios sejam 
punidos”, argumentou o petista.
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VICE-PREFEITO E 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
DE MERCEDES TAMBÉM 
FALA DOS ESFORÇOS PARA 
AMENIZAR OS PROBLEMAS 
RELACIONADOS À 
COVID-19 E A DENGUE

ma rápida ascensão política. É assim que podemos definir o início da vida pública de Alexandre 
Graunke, vice-prefeito e secretário de Saúde de Mercedes. Nasceu no município mercedense 
em 12 de dezembro de 1971. Filho de Ivoni Maria Graunke, tem dois irmãos: Ivonei e Juliana. 
Casado com Carla Kuhn Graunke, é pai de três filhos: Keila, Gustavo Alexandre e Vicente Ale-
xandre Graunke. Formado em Farmácia e pós-graduado em Atenção Farmacêutica, iniciou sua 
vida profissional aos 12 anos, na Farmácia Mercedes, onde trabalhou por 36 anos. Iniciou a 
vida política no ano de 2020, quando se lançou candidato a vice-prefeito, ao lado de Laerton 
Weber. Foram vitoriosos nas eleições. A reportagem do jornal Tribuna do Oeste realizou alguns 
questionamentos para Alexandre, que prontamente respondeu.

“Estamos com o apoio de vários deputados, obtendo 
muitos recursos. Bem diferente do que foi divulgado 

pela oposição, durante a campanha eleitoral”

n TRIBUNA DO OESTE – Como o Senhor avalia que está 
o município de Mercedes?

ALEXANDRE GRAUNKE - Por ser um município essen-
cialmente agrícola, encontra-se bem, uma vez que a 
agricultura passa por um bom momento. Por outro lado, 
sabemos que existem muitos pontos que precisamos 
melhorar e que têm necessidades imediatas. Como 
geração de emprego, construção de casas populares 
e melhoria em todas as estradas do nosso município. 

n A pandemia da covid-19 mudou a vida de todos. 
Como este problema foi trabalhado em Mercedes desde 
o início e como está atualmente? 

Desde o início da nossa gestão, encarramos esse pro-
blema com muita seriedade e responsabilidade, sempre 

discutindo as melhores formas, ações a serem realizadas. 
Sempre trabalhamos em equipe, tentando ao máximo 
evitar o aumento do número de casos. Nossas ações 
sempre foram muito concentradas e muito eficientes. 
O município vem apresentando um baixo número de 
casos ativos. Tivemos um aumento no mês de março, 
onde infelizmente alguns cidadãos não tiveram res-
ponsabilidade e agiram com imprudência. Depois disso, 
acredito que a população percebeu a necessidade do 
cuidado e da gravidade da situação.

n E a questão da dengue, como este problema está 
recebendo a atenção do poder público e da comunidade?

No que se refere a dengue, o Município atraves-
sou uma epidemia com números bem preocupantes. 
Nós, enquanto administração, realizamos neste ano, 
várias ações que vêm de encontro ao enfrentamento 
da dengue, com recolha de lixo, arrastões envolvendo 
todas as secretarias, como forma de conscientização. 
Realizamos a distribuição de folders educativos, carro 
de som nas ruas, visitas de agentes de saúde, assim 
como vários bloqueios, com a passagem de produto 
com bomba costal, para eliminar os mosquitos. Tive-
mos a oportunidade de contar ainda com apoio de dois 
técnicos do Estado para auxiliar no trabalho de campo. 
A conscientização também aconteceu nas escolas do 
município, onde realizamos o projeto “Todos juntos 
contra a Dengue” para incentivar as crianças com os 
cuidados básicos de combate à dengue e depois de 
viagem para a capital, onde com o apoio do deputado 

Hussein Bakri, obtivemos a liberação junto à Secre-
taria de Estado da Saúde, para a utilização do 

fumacê. Aproveito para reforçar que todas 
essas ações só serão eficazes se contar-

mos com o apoio e a conscientização da 
população. Os cuidados com a limpeza 

dos quintais, eliminação de focos, uso 
de repelente diariamente e por várias 
vezes ao dia, são medidas simples, 
mas que podem nos ajudar nesta 
luta contra a dengue.

n O Senhor é vice-prefeito, porém, 
também acumula a função de 
secretário de Saúde. Como con-
ciliar estas duas funções?

É bem difícil conciliar as duas 
funções. A Secretaria de Saúde 
ocupa muito do meu tempo 
e com isso minha função de 
vice fica em segundo plano. 
No entanto, sempre que temos 
uma decisão importante para 
ser tomada, sou comunicado 
pelo prefeito Laerton e, juntos, 

resolvemos como proceder em cada situação.

n Existe uma economia aos cofres públicos com esta 
soma de funções, já que o Senhor recebe para exercer o 
cargo de secretário de Saúde. Além deste, ao seu ponto 
de vista, quais os outros benefícios e como está o seu 
trabalho/envolvimento com as demais secretarias?

Essa economia pela soma das duas funções exercida 
pela minha pessoa, tem nos possibilitado a realização de 
outras pequenas ações, sempre voltadas para o bem-estar 
da nossa população. Quanto ao relacionamento com os 
demais secretários, vejo como positivo. Procuramos nos 
reunir semanalmente para discutir ações e tomar decisão 
em conjunto, o que nos possibilita obter conhecimento 
também do que vem ocorrendo em cada setor. 

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

As expectativas são as melhores possíveis. Estamos 
com o apoio de vários deputados, obtendo muitos recur-
sos. Bem diferente do que foi divulgado pela oposição, 
durante a campanha eleitoral. Estamos trabalhando com 
muita vontade e determinação. Queremos o melhor 
para o nosso povo e por isso não medimos esforços 
para conseguir os recursos que precisamos. Quanto ao 
meu relacionamento com o prefeito, está indo muito 
bem. Nós dois temos opiniões e procuramos sempre 
conversar antes de decidir qualquer ação importante. 
Cada um respeitando o seu espaço, sempre pensando 
no todo.

n Qual o futuro político de Alex Graunke? Tem preten-
sões de disputar uma eleição como prefeito?

Neste momento não. Acredito que seja muito cedo 
ainda para qualquer decisão futura, uma vez que esta-
mos iniciando nossa caminhada e temos muito o que 
conquistar antes de pensar em uma próxima eleição.

n Considerações finais.
Acredito muito na população do nosso Município. 

Um povo trabalhador e que luta para melhorar suas 
condições de vida, a cada dia. Peço para que toda a 
população siga se cuidando. A vacinação está aconte-
cendo, porém ainda é cedo. Precisamos seguir com os 
cuidados. Todos queremos que isso passe logo. Sei que 
não é fácil para muitos que passam por necessidades 
nesse período turbulento, mas tenho fé e muita esperança 
de que logo isso irá passar.  Quero aproveitar também 
para agradecer à toda a minha equipe da Secretaria 
de Saúde, pela parceira e pelo excelente trabalho que 
estão realizando. Todos sabemos que estamos traba-
lhando exaustivamente desde o início dessa pandemia 
e seguimos firmes e confiantes. 
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POrientação
Para quem tem dificuldade em buscar uma alimentação saudável, 

orienta-se a busca por ajuda profissional de nutricionistas. “É impor-
tante que os profissionais orientem sobre o equilíbrio dos alimentos 
ao longo do dia, sobre quais os alimentos que podem ser consumidos. 
A mudança de hábito favorece o bem-estar. Acredito no equilíbrio da 
alimentação e não em dietas. Precisamos ter mudanças de atitudes para 
alcançar resultados. Precisamos olhar com carinho para o corpo que 
nos acolhe, para passar bem todas as estações do ano. Precisamos ter 
consciência e buscar orientações”, finalizou Josiane. 

 Paixão de uns, pavor de outros. O fato é 
que com o período de frio, que já deu o ar da 
graça, está aberta a temporada de desculpas 
para não manter uma alimentação saudável e 
realizar exercícios físicos. Afinal, com o 
friozinho, o que há de melhor do que o sofá, 
uma coberta e a companhia de um balde de 
pipoca e chocolate quente para completar?

Apesar da vontade ser grande de 
ingestão de alimentos mais calóricos, 
durante o inverno é necessário manter uma 
alimentação saudável. Por isso a reportagem 
do jornal Tribuna do Oeste buscou a 
orientação da nutricionista Josiane da Silva 
Thomas, que possui especialização na área 
de nutrição clínica, onde atuou por certo 
período, e especialização em Neurociência e 
Comportamento. Hoje atua no Departamento 
de Educação do município de Entre Rios do 
Oeste, no Setor de Alimentação Escolar. 

l Comer alimentos com “gordura boa”
Sim, a “gordura boa” existe e ela está presente nas deliciosas 

castanhas, nozes, avelãs e frutas secas. Essas sementes podem ser 
usadas para fazer pequenos “lanchinhos da tarde”, por exemplo. 
Evite sempre consumir grande quantidade de pão e alimentos com 
muito açúcar refinado e farinha branca. Além de contribuir para o 
ganho de peso, eles prejudicam sua saúde. 

l Incluir fibras na dieta
Antes de mais nada, vamos esclarecer: dieta não é regime. Sua dieta 

não precisa ser necessariamente com foco em emagrecimento. Uma 
dieta pode ser a rotina de reeducação alimentar, hábitos mais saudáveis. 
Portanto, inclua mais fibras na sua alimentação diária. Além das fibras 
serem excelentes para o bom funcionamento do intestino, elas propor-
cionam a sensação de saciedade. O mix de granola artesanal já pode 
suprir uma boa quantidade de fibras para seu dia. Coma de manhã, por 
exemplo, ou entre as refeições. Além de todas as vitaminas presentes na 
granola, ela é sua aliada para saciar a fome.

l Consumir alimentos com vitamina C
O inverno é a estação propícia para a gripe e os resfriados. Você 

pode prevenir através da alimentação e a rotina de hábitos saudá-
veis. Vale lembrar que, apesar de ser a mais famosa, a laranja não 
é a única fruta rica em vitamina C. Você também encontra esse 
poderoso nutriente na acerola, tangerina, no abacaxi, kiwi, limão, 
goiaba, melão, cajú, maracuja e etc. Faça sucos, vitaminas, como 
como sobremesa, no café da manhã e até com granola. Fortaleça 
seu sistema imunológico.

l Cozinhar sopas saudáveis
A sopa é sempre uma opção para aquecer o paladar no inverno. 

Você pode usar e abusar dela, mas cuidado para não exagerar na fonte 
de carboidrato. Use diferentes tipos de legumes e inclua sempre alguma 
proteína, que pode ser ovo, frango, carne de soja e etc. Para as fontes 
de carboidrato, opte por batata doce, inhame, mandioquinha ou algo do 
tipo. O pãozinho para acompanhar? Prefira integrais. 

Josiane da Silva Thomas, 
nutricionista

INGESTÃO DE 
LÍQUIDOS TAMBÉM 
É FUNDAMENTAL 
PARA O CORPO 
NO PERÍODO COM 
POUCO CALOR, 
SEGUNDO A 
PROFISSIONAL

Nutricionista alerta sobre 
a IMPORTÂNCIA de 
manter uma alimentação 
saudável em dias frios

PE como seria uma alimentação saudável no inverno?
A nutricionista Josiane explica que no inverno há dois pontos que devem ser observados: a ingestão 

de água e o excesso de consumo de alimentos calóricos, como doces e massas. “O inverno faz com que a 
temperatura interna do corpo diminua. O nosso corpo busca energia para se manter aquecido e ficar bem. Aí, 
mutas vezes, vem a necessidade de consumir mais alimentos, que são fontes de energia. Para isso, muitas 
vezes, se recorre às massas, que fazem esta reposição de energia de forma muito rápida, por se tratar de um 
alimento muito energético. A principal dificuldade nisso, está no controle de quantidade e periodicidade des-
tes alimentos. Isso pode estar aliado a outros fatores, como sentimentos, sensação de aconchego, emoções, e 
principalmente, o prazer. Devemos apenas consumir o necessário e não com exagero, principalmente os mais 
calóricos”, mencionou a profissional.

PLíquidos
Médicos orientam a beber de 1,5 a 2 litros por dia, inclusive 

no inverno. Água ajuda na digestão, mantém a pele hidratada e evita 
doenças renais. Por causa das baixas temperaturas é comum as 
pessoas “esquecerem” de tomar água durante o inverno. “Todos os 
órgãos vão funcionar bem, quando a pessoa ingerir a quantidade de 
água necessária. Muitas vezes as pessoas deixam de consumir, por 
ser um liquido menos atrativo no frio. A água pode ser substituída 
por chás e outras bebidas quentes. Quanto ao café, a orientação é 
consumir de três a quatro xícaras, de café puro, ao dia. O chimarrão 
também é vem vindo. Acalenta. Chocolate quente somente com 
cacau, sem muito açúcar e achocolatado. Existem muitas opções. 
Devemos ter sempre o bom senso e uma rotina saudável”.

PFome
A nutricionista concorda de que 

todos sentimos mais fome nos dias 
frios. “É que, com a chegada das 
temperaturas mais baixas, nesta 
época do ano, o nosso corpo sente 
a necessidade de proteção e acon-
chego. Usamos roupas mais quentes 
e cobertores. Com a alimentação não 
é diferente. Por isso é importante 
ter um planejamento alimentar para 
ter uma alimentação saudável e não 
ultrapassar o consumo diário necessá-
rio de calorias e nutrientes”, apontou.

Josiane menciona que quando 
sentimos fome, devemos sempre 
nos questionar se a fome é fisiológica 
ou somente pela busca do prazer. “A 
fome fisiológica é para alimentar e 
nutrir os órgãos, para que funcionem 
dentro da normalidade, de forma 
saudável. A fome que busca o prazer, 
ou para tentar suprir um sentimento, 
uma ausência, uma tensão, angustia 
ou stress, pode desencadear uma 
alimentação desenfreada. Por isso, 
devemos nos fazer esta pergunta 
constantemente. Precisamos desen-
volver esta habilidade”, reforçou.

PMais exercícios, menos industrializados
A temperatura diminui e a preguiça cresce. Isso acontece uma 

vez que o corpo precisa de mais energia para manter a tempe-
ratura corporal em níveis fisiológicos saudáveis, o que também 
faz com que a percepção de esforço possa aumentar a sensação 
de cansaço durante o exercício. A profissional fala sobre isso e 
também sobre evitar o consumo de alimentos industrializados. 
“No frio as pessoas ficam menos ativas, se retraindo, não realizam 
exercícios e gastam menos energia. Isso, aliado a uma alimentação 
mais calórica, acaba acarretando no aumento de peso. As escolhas 
alimentares é que melhoram ou pioram a nossa qualidade de vida. 
Por isso devemos cuidar muito com o consumo dos alimentos. 
Não devemos consumir os alimentos processados e industrializa-
dos. O consumo destes também aumenta no inverno, principal-
mente pela praticidade e agilidade na elaboração de uma refeição. 
Isso também faz com que as pessoas ganhem peso”, alertou.

PNem tudo que é bom, faz mal
A nutricionista aponta que há uma variedade grande de alimentos 

muito saborosos, aconchegantes e quentes que podem ser consumidos 
no período frio. “Podemos escolher refeições saudáveis e leves, que 
gerem muito prazer e fazem bem para o corpo, gerando a imunidade 
necessária para passar bem o período de frio. O corpo precisa de resis-
tência. O organismo precisa estar forte. Para isso devemos consumir 
frutas, vegetais e legumes. As vitaminas e minerais vão dar sustento 
suficiente para passar pelos dias frios”. 

Dicas Existem muitos sites confiáveis que 
apresentam dicas e receitas de alimentos 
saudáveis para o período frio do ano. 
Como o site Vida e Saúde. Confira:
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Entre Rios do Oeste promove campanha de 
conscientização sobre violência contra a pessoa idosa

JORNAL EDUCATIVO ESTÁ SENDO ENTREGUE NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS IDOSASÜ

Na próxima terça-feira (07), o Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae) de Marechal Cândido Rondon 
realiza licitação para compra de uma 
estação móvel de tratamento de água. 
A intenção é que o equipamento 
seja instalado no Arroio Fundo e 
que, a partir de outubro, garanta o 
fornecimento de mais 2,4 milhões 
de litros de água/dia no sistema de 
abastecimento à população.

O anúncio foi pelo Vitor Giacobbo, 
diretor da autarquia, durante audiência 
pública da Câmara de Vereadores 
para prestação de contas do Poder 
Executivo Municipal, referentes ao 
primeiro quadrimestre de 2021.

A estação móvel de tratamento 
será instalada próxima à Associa-
ção dos Técnicos Agrícolas. Con-
forme Giacobbo, o equipamento 
será entregue pré-montado pela 
empresa vencedora da licitação, 
cabendo apenas construção da 
base de apoio no local.

O edital de compra estima o 
valor em até R$ 3,2 milhões. Porém, 
a expectativa do Saae é que o preço 
final fique abaixo de R$ 3 milhões.

Segundo o diretor, a estação 
móvel vai garantir a demanda por 
água do município, até que seja 
construída a estação permanente 
no Arroio Fundo. A previsão é de 
que esta, com capacidade de 
tratar um volume maior de água, 
seja implantada em cerca de dois 
anos, uma vez que o Saae ainda 
não conta com os recursos finan-
ceiros necessários. A estimativa é 

 Durante o mês de junho, atra-
vés de parceria da Secretaria de 
Assistência Social e a Secretária 
de Saúde, por meio dos Agentes 
Comunitários de Saúde de Entre 
Rios do Oeste, está sendo distribuído 
um jornal educativo nas residências 
de pessoas idosas. O jornal, além 
de abordar as violências pratica-
das contra a pessoa idosa, também 
traz conteúdos sobre os direitos do 
idoso, bem como sobre questões 
relativas ao processo natural do 
envelhecimento. O mesmo material 
também está disponível nos bal-
cões da Prefeitura e no Centro de 
Saúde para demais entrerrienses.

O dia 15 de junho, marca o Dia 
Mundial de Conscientização da Vio-
lência contra a Pessoa Idosa, data 
instituída em 2006, pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). O 

objetivo desta Campanha é sensi-
bilizar a sociedade para o combate 
das diversas formas de violência 
cometidas contra a pessoa com 
idade igual ou superior a 60 anos.

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde, a violência contra 
a pessoa idosa consiste em ações 
ou omissões cometidas uma vez 
ou muitas vezes, prejudicando a 
integridade física e emocional da 
pessoa idosa, impedindo o desem-
penho de seu papel social.

A Secretaria de Assistência lem-
bra ainda que, havendo qualquer 
suspeita de violência contra a pessoa 
idosa, é possível fazer a denúncia 
das seguintes formas: Disque 181; 
Disque Idoso Paraná, 0800-1410001; 
CREAS, pelo telefone (45)3257-1683 
ou (45)99141-7233 (WhatsApp); 
Polícia Militar, 190. 

Respeitar a pessoa 
idosa, é tratar o 

próprio futuro com 
RESPEITO!

 Pensando nisso, a Prefeitura 
Municipal vem se organizando 

para trazer o Curso De Cuidador 
De Idosos para Entre Rios do 
Oeste, gratuitamente. Tendo 
sido esta, uma das demandas 
apresentadas pela população 

idosa de nosso município, 
que muitas vezes necessita de 

cuidados especiais, sem, no 
entanto, encontrar pessoas 

capacitadas para tal.
Com a oferta do curso, espe-

ra-se que tal demanda de profis-
sionais capacitados seja suprida, 

o que, vem a melhorar a atenção 
e cuidado ao idoso, bem como 
ampliar a oferta de trabalho em 

nosso município.

A Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Transportes de Quatro Pontes 
iniciou nesta terça-feira (1º) o 

cronograma do mês de junho de 
coleta de galhos e entulhos na 

sede do município. Deste modo, 
até o dia 16 será realizada a 

recolha de galhos. Solicita-se que 
podas sejam feitas logo nestes 

primeiros dias do mês, pois pode 
acontecer de não ser moído. 

O secretário Luis Carlos Becker 
também pede aos quatroponten-
ses que não coloquem galhos em 
frente de casa nesta quinta-feira 
(03), quando será feriado de Cor-
pus Christi. “Na sexta-feira (04), a 
prefeitura fará ponto facultativo 
e por conta disso a coleta será 

adianta para segunda-feira (07). 
Agradecemos a colaboração 

de todos”, afirma.
Por sua vez, do dia 17 a 30 ocor-
rerá à coleta de entulhos, desde 
madeiras, restos de construção, 
entre outros materiais. É impor-
tante que a comunidade faça a 
separação correta de galhos e 
entulhos, colocando em frente 

de casa, pois um caminhão 
passará recolhendo. A falta de 

separação dos materiais impede 
a agilidade e a eficiência no 

trabalho da equipe. A secretaria 
avisa, também, que não pode 

recolher materiais que não 
são entulhos, como móveis,   e 
outros, visto que não tem como 

dar a destinação correta. 

Água do Arroio Fundo pode ajudar a abastecer 
a cidade rondonense a partir de outubro

de que sejam necessários cerca de 
R$ 18 milhões para a obra.

Quando concluída a estação 
permanente no Arroio Fundo, a 
estação móvel poderá ser desmon-
tada e instalada em outra região 
do município.

ABASTECIMENTO 
GARANTIDO

Giacobbo ressalta que os inves-
timentos feitos recentemente pelo 
Saae vão garantir o abastecimento 
de água em Marechal Cândido Ron-
don. Ele explica que, atualmente, a 
demanda diária é de 13 milhões de 
litros, a qual já está sendo atendida.

À estrutura já existente, em até 60 
dias deve ser somada a produção de 
mais 1 milhão de litros/dia, resultado 
do poço perfurado em dezembro 
de 2020. Somada à captação a partir 
da estação móvel do Arroio Fundo, 
o volume de água garantido diaria-
mente pelo Saae passará a ser de 
mais de 16 milhões de litros.

“O consumo máximo de água já 
registrado foi de 15 milhões de litros/
dia. Então teremos uma porcentagem 
boa de sobra”, avalia o diretor.

ARRECADAÇÃO MENOR
Ainda durante a audiência pública, 

Giacobbo explicou que estes e outros 
investimentos do Saae estão sendo 
possíveis, mesmo com a arrecadação 
abaixo do estimado para o primeiro 
quadrimestre de 2021.

Conforme previsão orçamentária, 
a meta para o período era uma receita 

de cerca de R$ 9,5 milhões. Porém, 
chegou apenas a R$ 6,7 milhões. 
Com isso, a despesa prevista de 
aproximadamente R$ 10 milhões 
foi reduzida para R$ 6,4 milhões.

Na avaliação do diretor, dois 
fatores contribuíram para a frus-
tração de arrecadação.

Um deles é a redução do con-
sumo de água em razão da estiagem. 
“O volume consumido hoje gira em 
torno de 13 milhões de litros/dia. 
Antes da estiagem era cerca de 2 
milhões a mais. Nesse sentido, é 
positivo para a comunidade como 
um todo, porque estamos econo-
mizando água”, relatou.

Outro fator é que não houve 
aumento da tarifa de água em 2020 
e nem neste ano. Somados, os rea-
justes nos dois períodos ficariam 
em cerca de 10%.

Mesmo com a arrecadação menor, 
a construção da nova sede operacio-
nal do Saae não parou. A obra está 
em fase de acabamento, devendo 
estar concluída em até 120 dias. De 
acordo com Giacobbo, os cerca de R$ 
2,3 milhões gastos na estrutura não 
comprometeram os investimentos 
para o fornecimento de água e nem 
para tratamento de esgoto. 

MARCO REGULATÓRIO
Para os próximos anos, o diretor 

do Saae prevê um novo desafio 
para a autarquia. Isso porque desde 
dezembro de 2020, o Brasil conta 
com um novo Marco Regulatório 
de Saneamento.

Ele prevê que, até 2033, cada 
município do país deverá fornecer 
100% de água tratada à população 
e ter, no mínimo, 90% do esgoto 
com destinação adequada.

Marechal Cândido Rondon já 
atende todas as regiões do muni-
cípio com água tratada. Porém, o 
tratamento de esgoto está em 
apenas 36%. “Para chegar na meta 
temos um grande investimento a 
ser feito”, anuncia Giacobbo.

Os recursos financeiros neces-
sários deverão ser buscados junto 
aos Governos Federal e do Estado, 
ou ainda ser garantidos pela Pre-
feitura. Porém, o diretor entende 
que o melhor é que as obras sejam 
bancadas com recursos próprios da 
autarquia. “Isso vai obrigar o Saae 
a aplicar os reajustes nas tarifas de 
água”, conclui. 

Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Transportes 
de Quatro Pontes inicia 

cronograma de coleta de 
galhos e entulhos de junho
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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.

Muita calma nessa hora, ariano, porque 
apesar da semana começar cheia de 
inspiração pra você, pode terminar com 
movimentos mais bruscos e intensos. O 
céu do momento pede mais introspecção, 
reflexão e calma. Evite agir sem pensar 
e especialmente sem sentir. Conte mais 
com a ajuda dos outros.
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 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

O foco da semana está em seus 
relacionamentos, virginiano. É hora de 
olhar para o futuro das relações e pensar 
em como aprofundar ainda mais seus 
vínculos. Vale a pena se permitir mais 
romantismo. Abra seu coração para 
falar sobre o que está sentindo. Ao agir, 
mantenha a atenção aos detalhes para 
garantir o sucesso.
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sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?
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Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
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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
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.

Um momento para refletir sobre a vida, 
pisciano. Olhe para suas emoções mais 
profundas, cuide dos assuntos pessoais 
e familiares, mas sem deixar de focar nas 
questões de trabalho, que podem trazer 
alguma grande oportunidade. Confie mais 
nas respostas da sua alma e não deixe 
de usar a criatividade e a imaginação.

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
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.

Uma semana mais inspiradora, taurino, 
e predominantemente boa nas relações 
e parcerias. Mas é importante não 
pressionar e nem agir de forma impulsiva 
nos relacionamentos. A ideia é construir 
laços pela amizade, pelo diálogo e pela 
capacidade de ouvir e compartilhar. 
Planeje seu futuro.

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um céu cheio de possibilidades, leonino, 
mas que requer cuidados e atenção. Os 
assuntos de trabalho estão em pauta, 
assim como a necessidade de organizar 
sua rotina e cuidar da saúde. É importante 
ter uma rotina saudável. Dê um passo de 
cada vez e confie mais em si mesmo. Você 
pode ter bons resultados.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Permita-se usar mais a intuição, a inspiração 
e a criatividade, canceriano. É hora de 
buscar as respostas dentro de si mesmo 
e diminuir o ritmo sempre que precisar. 
Cuide de suas emoções e também da 
saúde, e não se cobre velocidade. Ao 
planejar seu futuro, seja um pouco mais 
egoísta e foque no que você quer e precisa.
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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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preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
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Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

É preciso ter calma, escorpiano, refletir, 
repensar, agir com intuição e cautela. Seus 
dois regentes - Marte e Plutão - estão tensos 
entre eles e isso pode gerar altos conflitos 
internos e existenciais. Talvez seja preciso 
conversar com gente que te inspira para 
tomar as decisões mais importantes. É 
hora de ouvir suas emoções.
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sal que optou pelo Regime parcial?
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O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
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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.
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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-
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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
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NT
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um ótimo momento para ter mais 
consciência do que você está vivendo, 
capricorniano, e pensar no que quer 
para o futuro. É hora de planejar com 
mais otimismo e mais confiante de seu 
potencial. Os assuntos familiares podem 
incluir situações conflituosas. Mas mantenha 
a calma e resolva tudo com maturidade. 
Bons ventos sopram no amor.
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cenarias?
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O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
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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.

Um ótimo momento para os 
relacionamentos, aquariano. Você pode 
se sentir mais seguro, confiante e cheio de 
estabilidade e é mesmo hora de construir 
coisas mais sólidas em sua vida. As relações 
podem se construir melhor neste momento. 
As conversas podem ser mais difíceis em 
algumas situações, mas nada que não 
possa ser resolvido.

Palavra cruzada
Variedades 11Tribuna do Oeste 

Quinta-Feira
3 de junho de 2021

É um bom momento para pensar nas 
mudanças que deseja para sua vida, 
libriano, mas é importante dar passos 
nessa direção. Não tenha medo de 
desapegar, fechar ciclos e iniciar coisas 
novas. O universo está conspirando a 
favor, oferecendo sorte extra para você 
fazer acontecer. As relações estão mais 
delicadas e exigem diálogo e empatia.

Os assuntos de trabalho podem ficar 
em destaque, geminiano. É hora de 
mostrar suas ideias e não ter medo 
de falar sobre seus sonhos. Abra seu 
coração. O cuidado fica por conta 
do risco de gastos impulsivos. É 
importante, ainda, valorizar as 
conquistas que já fez. Boas notícias 
e mudanças estão a caminho.

Você pode ter novidades e oportunidades, 
sagitariano. E isso pode vir pelo outro, em 
suas relações e parcerias. Mas é importante 
observer atentamente o que tanto você 
quanto os outros estão sentindo, porque 
há risco de mal entendidos. O céu do 
momento pede que você encontre mais 
prazer em sua vida.

Humor
Colaborando

O caipira desce do ônibus na Rodoviária de São Paulo e 
começa a caminhar pela cidade. Diante de uma grande 

lixeira pública, para e lê atentamente a mensagem:
 «Colabore com a limpeza pública».

 O caipira não deixa por menos: pega uma nota de R$ 50,00 
e enfia na lixeira, todo contente com a contribuição prestada.

Visão quadruplicada
O bêbado entra no bar e se aproxima de uma mesa onde 

estão sentados
dois rapazes idênticos:

-Será que estou vendo demais?
-De jeito nenhum - responde um deles- Nós somos gêmeos.

 Incrédulo o bêbado retruca:
-Os quatro?

Bata bem o açúcar, os ovos inteiros e a marga-
rina. Depois coloque a massa já lavada e peneirada, 
triture a castanha o cravo e o amendoim. Despeje 
dentro da massa coloque o café, o leite de coco 
e a erva-doce. Reserve castanha para enfeitar o 
bolo. Leve para forma untada e enfeite com as 
castanhas. Forno quente (180º graus), quando 
o palito estiver limpo estar no ponto de retirar 
do forno desenforme com ele quente.

l 1 kg massa de mandioca
l 200 g de castanha
l 200 g de amendoim
l 1 xícara de café solúvel forte
l 3 xícaras de açúcar
l 1 coco seco passado no liquidificador
l 2 margarinas de 250 g cada
l 10 ovos
l 50 g de cravo da Índia
l 50g de erva doce triturado

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Destino de
cães reco-
lhidos pela
carrocinha

(?) negra: 
ilumina-
ção de
boates

Diz-se do
ambiente
nocivo à
saúde

Lou Reed,
músico do
Velvet Un-
derground

Região on-
de vivem 

os gaúchos
(abrev.)

Sindicalis-
tas coopta-
dos pelo
governo

(?)
Oiticica,

criador do
Parangolé

Afonso (?),
presidente
do Brasil
(1906-09)

Consoante
que rece-
be o til no
espanhol

Titã, em
relação a
Saturno
(Astr.)

Vestuário
masculino
para ocasi-
ão formal

Cogita 
insisten-
temente

(fig.)

Cointreau, 
Frangeli-

co ou
Amarula

Tipo de vi-
lão perse-
guido por
Batman

Estudo que
buscava 
a pedra
filosofal

Bem muito
valorizado
em sedes
da Copa

Terceira
nota

musical

Maior
mamífero
da fauna
brasileira

A vacina
contra
várias

doenças

"(?) de
Noiva", no-
vela de Ja-
nete Clair

"Arquivo
(?)", série
de ficção
científica

Solteirona
(pop.)

Alto posto
de repre-
sentação 

diplomática

Local de realização do
último baile do Impé-
rio, antes da Procla-
mação da República

Rapaz, em
inglês

Cavalo de 
pouco valor

Marília 
(?), atriz

"Três", em 
"triângulo"

Norma da
sociedade

(Dir.)

Registro
escrito de
reunião

Chuva, em inglês
Espetáculo do Cirque
du Soleil com músi-

cas dos Beatles (ing.)

União Europeia (sigla)

Longa-(?):
duração
de filme
Repouso

Existirá;
aconte-

cerá
Inclusive

Rua, em francês

Atriz brasileira indi-
cada ao Oscar por
"Central do Brasil"

Marca do
Zorro

Óleo, em
inglês

3/lad — oil — rue. 4/love — rain. 5/licor.

Bolo pé de moleque

Coxinhas de galinha
CLIENTE- Garçom o senhor tem coxinhas de galinha?
GARÇOM- Não, senhor, eu ando assim por causa do 

reumatismo.

O pai
O parto da nossa segunda filha foi longo e difícil. Mas tudo 
aquilo valeu a pena quando vimos nossa linda garotinha, 
perfeita em todos os sentidos. Mais tarde, no quarto, meu 
marido olhou para ela com ternura e lágrimas nos olhos.
Então, ao virar-se para mim, esperava que dissesse algo 

realmente poético. Em vez disso, perguntou:
– Qual é o nome dela mesmo?

Mosquitos
Joãozinho chamou o pai no meio da noite e disse:a

– Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto! Eles ficam 
zumbindo e eu não consigo dormir de jeito nenhum.

– Apague a luz que eles vão embora, filho – disse o pai sonolento.
Algum tempo depois apareceu um vaga-lume e o menino saiu 

desesperado em busca de ajuda:
– Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas! 



Social
cristinekempp@gmail.com

Aniversariantes 
da Semana 

l QUINTA (03)
Cleiton Borges, Salete Dewes, 
Thais Schroder Strey, Claudia 
Regina Battisti Neuberger, Rose 
Rossetto, Isolete Andrea Buss 
Junges, Daniele Flores Oliveira, 
Andre Drichter

l SEXTA (04)
Sidnei Carlin, Roberta Da Silva 
Amaro, Carlinhos Silva, Leila 
Margarete Lang

l SÁBADO (05) 
Edite Goedert, Eder Brandt, 
Elenisse Kinzler, Urbano Stoef, 
Thalita Macedo 

l DOMINGO (06)
Flávia Souza, Lenir Biensfeld 
Lohmann, Marcio Steinheuser, 
Lindolfo May, Deonice Diogo, 
Delnice Zimmer, Cleni Nunes, 
Joao Paulo Roman, Ivanete Krack, 
Udo Herpich, Elizandra Schmidt 
Duncke, Rafael Angoleri, Silvana 

Langhorst Joaquina, Adriana 
Paula Heep, Ilani Mezacasa, 
Eloilson Back

l SEGUNDA (07)
Ivete Beck, Fatima Piovezam, 
Paula Schaefer, Marli Minatti, 
Marlene Blau, Anderlei 
Baumgarten, Danieli 
Artmann, Eunice Becker, Dirley 
Weningkamp Dos Santos, 
Fabricio Martin

l TERÇA (08)
Rosimeri Lerner, Gabriel Schlogl, 
Mari Silva, Matheus Matte, Jossoe 
Hahn, Eliane Stolarski, Leandro 
Ribeiro, Carlos Wiedmann, 
Alcedir Schiham

l QUARTA (09)
Neiva Angele Bressan, Juliano 
Matte, Ronaldo Pohl, Cinthia 
Hobus Bourscheidt, Geini Zantuti, 
Ana Teleken, Rosi Reckziegel, 
Sandra Josieli Vater, Giovana Pauli

 O tim tim da 
semana vai para 
a empresária 
rondonense 
Mari Silva que 
aniversaria no 
dia 08 de junho. 

Parabéns!

Momento em família do secretário de Esporte, 
Lazer e Turismo de Entre Rios do Oeste, João Salla (Russo) 

e a esposa Cátia com os filhos Samuel e Mateus

 Lindo momento em 
família da Engenheira 

Civil do município 
de Mercedes, Maiara 

Schwantes,  na 
companhia do esposo 
Douglas e do filhinho 

Heitor

A fotógrafa Leila Margarete 
Lang é quem da uma pausa 
nas lentes nesta sexta-feira 
(04) para receber os parabéns 
pela passagem de mais um 
ano de vida
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Máscaras de ventilação não invasiva são repassadas 
pelo Sicredi ao Hospital Vilela Caprioti de Pato Bragado

A AQUISIÇÃO DAS MÁSCARAS, AO CUSTO DE R$ 1.850,00, CADA, VISA MINIMIZAR A INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA QUE ESTÁ ENTRE OS PRINCIPAIS PROBLEMAS 
APRESENTADOS POR PESSOAS COM SINTOMAS GRAVES DA COVID-19

Ü

 De 1º a 5 e junho celebra-se a 
Semana do Meio Ambiente. Com 
o objetivo de estimular a reflexão 
e conscientizar a comunidade 
sobre a importância de preservar 
os diferentes tipos de ecossistemas, 
o Departamento de Ação Ambiental 
de Quatro Pontes, ligado à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
realiza ações individuais e coletivas, 
iniciadas já no mês passado.

As atividades de sensibilização 
estrearam com a Campanha de 
Coleta de Pneus, a qual buscou 
incentivar o descarte correto como 
atitude, inclusive, de coibir os focos 
do mosquito Aedes aegypti, vetor 
da dengue e outras doenças, mobi-
lizando pessoas da sede e interior 
do município, o que resultou no 
recebimento de 450 pneus inser-
víveis. Os pneus foram recolhidos 
por uma empresa de reciclagem 
do Município de Araucária para o 
reprocessamento e a reciclagem 
de forma ambientalmente correta.

Na última semana, coleta de lixo 
eletrônico integrou nova campa-
nha, com o apoio da Secretaria de 
Obras, Urbanismo e Transportes, a 
fim de recolher o maior número de 
equipamentos inservíveis, somando 
aproximadamente 300 quilos.

CONCURSO
Segue com as inscrições abertas 

até o próximo dia 13, o 1º Concurso 
Fotográfico “Um Olhar Sobre o Meio 
Ambiente”, categorias conservação 
e degradação. A iniciativa tem a 
parceria da Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Esportes, tendo como 
público-alvo os alunos do 3º ao 
5º ano da Escola Municipal Dona 

Leopoldina e do 6º ao 9º ano do 
Colégio Estadual Quatro Pontes.

A ação tem o propósito de 
fomentar um olhar crítico sobre a 
temática, valorizando a fotogra-
fia enquanto expressão artística, e 
estimular a criatividade de forma 
amadora, desafiar a espontaneidade 
e a imaginação de cada participante, 
que deve contribuir indiretamente 
na conscientização do cenário local, 
sensibilizando, assim, o interesse 
pela preservação e manutenção 
da biodiversidade.

Os interessados podem retirar 
a ficha de inscrição nas secretarias 
das instituições de ensino, onde 
também está disponível o regula-
mento, bem como no Departamento 
de Ação Ambiental e na Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes, 
junto à prefeitura.

REGRAS
O participante está autorizado 

a produzir só uma foto na posição 
horizontal, sendo automaticamente 
desclassificado se estiver na verti-
cal. Logo, a foto deve compartilhar 
vivências do meio ambiente no 
município, ou seja, a foto em que 
o aluno aparece junto também será 
automaticamente desclassificada. 

Na categoria conservação, o 
participante pode retratar paisa-
gem, pôr do sol, campo, árvores, 
flores, jardins, rios, cachoeiras, entre 
outras belezas naturais, além de 
ações de preservação. Já na categoria 
degradação, as imagens podem 
demonstrar lixo em locais proibi-
dos, árvores mortas, rio sujo, secas, 
erosões do meio ambiente, entre 
outras situações. 

A imagem com todos os dados 
da ficha de inscrição deve ser 
enviada via e-mail para a Divisão de 
Comunicação Social, no endereço 
imprensa@quatropontes.pr.gov.
br, etapa para identificação do 
participante e foto. A desclassi-
ficação é automática na falta do 
cumprimento deste critério.

PREMIAÇÃO 
Os três primeiros colocados em 

fotos de conservação e em fotos 
de degradação serão premiados 
com troféus porta retrato em alu-
são a Semana do Meio Ambiente 
2021. Os vencedores de cada cate-
goria serão premiados com uma 
poupança de R$ 300, apoio da 
Sicredi, agência local. Para o 2º 
lugar de cada categoria, a pre-
miação será kits de tererê, apoio 
da Sicredi, e o 3º lugar receberá 
um kit, apoio do Sicoob, agência 
local. Já entre os 20 participantes 
com maior número de curtidas 
haverá sorteio de outros quatro 
kits, apoio do Sicoob.

OUTRAS ATUAÇÕES
Na quarta -feira, aconteceu a 

limpeza de um lote, por servidores 
do Departamento de Ação Ambiental 
e Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Transportes. A atitude integra o 
Desafio do Lixo, promovido pela 
Sedest, por meio do Instituto Água 
e Terra, em parceria com o Grupo 
R-20, através do uso da hashtag 
#ParanáMaisLimpo.

Já na próxima semana, haverá a 
execução de limpeza e recuperação 
de três nascentes, localizadas nas 
Linhas Três Voltas e João Pessoa. 

 Na terça-feira (1º), o vereador 
Dante Mundt e o gerente da Sicredi, 
Ronald Schroeder repassaram ao 
Hospital e Maternidade Capriotti 
de Pato Bragado, duas máscaras 
de Ventilação Não Invasiva (VNI), 
por meio do projeto “Movimento 
Respirar”, criado em Marechal Cân-
dido Rondon. A entrega foi realizada 
ao proprietário do hospital, clínico 
geral, Juan Rodolfo Rivas Vilela.

A aquisição das máscaras, ao 
custo de R$ 1.850,00, cada, foi pro-
movida pela Sicredi a pedido do 
vereador, na intenção de minimizar 
a insuficiência respiratória aguda 
que está entre os principais pro-
blemas apresentados por pessoas 
com sintomas graves da Covid-19. 

O vereador disse que ao veri-
ficar que em outros municípios, a 
entrega dos equipamentos contava 
com apoio da Sicredi, de imediato 
procurou o gerente que, pronta-
mente, o atendeu. “Temos um 
quadro grande de associados no 
município e junto com os colabo-
radores estamos dispostos a fazer 
o melhor pelo município, princi-
palmente diante do cenário atual 
com a falta de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) na região, 
discorreu Schroeder.

A preocupação em melhorar 
o quadro de saúde dos pacientes, 
foi enaltecida pelo proprietário do 
hospital. “Agradecemos porque esta-
mos passando por momentos difíceis, 

MARILI KOEHLER

Máscaras de VNI foram repassadas pelo gerente da Sicredi, 
Ronald Schroeder e o vereador Dante Mundt, ao proprietário 

do hospital, clínico geral, Juan Rodolfo Rivas Vilela

 Ü

com vários internamentos por Covid-
19 e a vantagem dessa máscara em 
relação aos equipamentos tradicionais 
é que ela filtra todo o ar respirado 
pelo paciente, gerando menos risco 
de transmissão do vírus para os pro-
fissionais de saúde”, contou.

A ventilação não-invasiva ou 
VNI, consiste em um método para 
ajudar na respiração de uma pessoa, 
através de aparelhos que não são 
introduzidos no sistema respiratório, 
como é o caso da intubação que 
precisa de ventilação mecânica. 
Este método funciona facilitando 
a entrada de oxigênio pelas vias 
aéreas com a pressão de ar, que é 
aplicada com auxílio de uma más-
cara, que pode ser facial ou nasal.
 

 A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Marechal Rondon divulgou 
na terça-feira (01) o calendário para 
que famílias de alunos solicitem o kit 
alimentação. A orientação é para as 
famílias que possuem filhos matricula-
dos nos CMEIs e nas escolas municipais 
com o regime de ensino remoto. 

A solicitação deverá ser realizada 
pessoalmente nas instituições em 
que os alunos estão matriculados, 
nos dias 08, 09, 10 e 11 de junho. 

O objetivo é embasar e orientar 
o planejamento e a aquisição dos 
produtos sem que haja desperdício 
de alimentos ou recursos. 

Cada aluno terá direito a um kit. 
Se a família tem dois ou mais filhos 
matriculados nos CMEIs ou escolas, 
ela irá receber um kit por criança. 
A família que tem filhos matricula-
dos tanto nas escolas quanto nos 
CMEIS, também tem o direito de 
retirar o kit em cada local. 

Ações de conscientização marcam 
Semana do Meio Ambiente em Quatro Pontes

Educação rondonense divulga 
calendário para famílias de alunos 

solicitarem o kit alimentação

CONFIRA AS DATAS DE DISTRIBUIÇÃO E A 
COMPOSIÇÃO DOS KITS DE ALIMENTOS:
CMEIS: 23/06/2021 (retirada em cada CMEI).
l 1kg DE ARROZ
l 1kg DE FEIJÃO
l 1 PACOTE DE MACARRÃO (500g)
l 1 LITRO DE LEITE
l 1 DÚZIA DE OVOS
l 1 UNIDADE DE PÃO
l 1 KIT VERDE (2k DE FRUTAS E 2 TIPOS DE HORTALIÇAS)

ESCOLAS: 30/06/2021 (retirada no paço municipal).
l 1kg DE ARROZ
l 1kg DE FEIJÃO
l 1 PACOTE DE MACARRÃO (500g)
l 1 UNIDADE DE PÃO
l 1 PACOTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA COM DORSO)
l 1 KIT VERDE (2kg DE FRUTAS E 2 TIPOS DE HORTALIÇAS).
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Amop pede fortalecimento 
das estruturas da Adapar

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - AMPLIAÇÃO
ALEXANDRE ANTONIO PIONER e SANTO NOE PIONER tornam público que receberam do IAT 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de Suinocultura Terminação, 
localizado na Linha Vista Alegre –  Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – AMPLIAÇÃO
ALEXANDRE ANTONIO PIONER e SANTO NOE PIONER tornan público que  irão requerer ao IAT a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO – AMPLIAÇÃO  para o empreendimento de SUINOCULTURA  no sistema 
de Terminação,  Vista Alegre -   Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
MARINEUZA GOMES DE SOUZA  torna público que  irá requerer ao IAT a  RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA para o empreendimento de Suinocultura Terminação – 1750 animais 
localizado no LR 89 Gleba 01 Linha União –  Município de Santa Helena – Pr

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARSENIO ANDERLE torna público que recebeu do IAT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
para o empreendimento de SUINOCULTURA  terminação,  localizado no LR 50/51-A Linha Fátima  - 
Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ARSENIO ANDERLE torna público que irá requerer ao IAT a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
para o empreendimento de SUINOCULTURA  terminação para 1200 animais,  localizado no LR 50/51-A 
Linha Fátima  - Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO
CELSO JOSÉ LUNKES torna público que recebeu do IAT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA terminação, localizado na Linha Felicidade 
–  Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
CELSO JOSÉ LUNKES torna público que irá requerer ao IAT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIEN-
TAL SIMPLIFICADA para o empreendimento de SUINOCULTURA terminação, localizado na Linha 
Felicidade –  Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
MARGRID BERWALD torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para AMPLIAÇÃO DE 
SUINOCULTURA TERMINAÇÃO a ser implantada NO LOTE RURAL N° 142/A DO 20° PERÍMETRO 
- MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Carlos Luiz Gregory torna público que recebeu do IAT, Renovação de Licença Ambiental Simplificada 
para Suinocultura – Sistema de Crechário implantada no Lote Rural nº 175/178/235/A/C, 35º Períme-
tro, Distrito de São Roque, Linha Glória, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 27/05/2027.
 

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Marlene Bona Mendes torna público que recebeu do IAT, Renovação de Licença Ambiental Simplificada 
para Suinocultura implantada no Lote Rural nº 198/A, Linha Vora, Marechal Cândido Rondon, Paraná. 
Validade: 27/05/2027.

REQUER RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
WESLEI ANDRE HIPPLER E OUTROS, tornam público que irão requerer ao IAT a Renovação da 
Licença Ambiental Simplificada para a atividade de avicultura de corte, localizado no Lote Rural nº 71, 
Linha Navegantes, Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
WESLEI ANDRE HIPPLER E OUTROS, tornam público que receberam do IAT a Licença Ambiental Simplificada, 
para a atividade de avicultura de corte, localizado no Lote Rural nº 71, Linha Navegantes, Santa Helena/PR.

REQUER LICENÇA DE OPERAÇÃO
MÍRIAN ANDRÉIA MORO E OUTROS tornam público que irão requerer ao IAT a Licença de Ope-
ração para a atividade de suinocultura sistema crechário, localizado na LOTE RURAL N° 11, LINHA 
NOVA, distrito de São Clemente, Santa Helena/PR. 

RECEBEU LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
MÍRIAN ANDRÉIA MORO E OUTROS tornam público que receberam do IAT a Licença Instalação, para 
a atividade de suinocultura sistema crechário, localizado na LOTE RURAL N° 11, LINHA NOVA, distrito 
de São Clemente, Santa Helena/PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
RUDIMAR ANTONIO BLATT torna público que recebeu do IAT, a Licença Simplificada para A ATI-
VIDADE DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO a ser implantada NO LOTE RURAL N°108/C DO 
22°PERÍMETRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
RUDIMAR ANTONIO BLATT torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação de Licença Simplificada 
para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO implantada NO LOTE RURAL N°108/C DO 
22°PERÍMETRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Leomar Fritsch torna público que recebeu do IAT, Regularização de Licença de Operação para Sui-
nocultura implantada no Lote Rural nº 53-A, 21º Perímetro, Linha Sanga Furão, Distrito de Margarida, 
Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 31/05/2027.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Elio Tozzin, tornam público que irão requerer ao IAT, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada 
para a atividade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 1.700 animais, implantada em 
Parte Dos Lotes Rurais 175 da gleba 109 - Distrito De Sub-Sede - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
JOSE LUIZ LINN, torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada 
para a atividade de Suinocultura no Sistema de Terminação destinada a 1.400 animais, implantada 
no Lote Rural Número 302 da Gleba 11 – Linha Santa Clara – distrito de São Roque, Santa Helena.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
Amando Schwab, torna público que irá requerer ao IAT, a renovação da Licença Ambiental Simplificada, 
para a atividade de Suinocultura no Sistema de Terminação destinada a 1.200 animais, implantada em 
Parte do Lote Rural 311 da gleba 11 –  linha Santa Clara - Distrito de São Roque – Santa Helena, PR. 

 Fortalecer a economia local, 
incentivar o empreendedorismo, 
contribuir para a geração de renda 
e empregos, assegurar melhores 
condições de atuação dos servi-
dores públicos e fomentar a lide-
rança, desburocratização, educação 
empreendedora e compras públicas. 
É com esses objetivos que trinta e 
dois municípios da região oeste do 
Paraná aderiram a um convênio com 
o Sebrae/PR para a realização do 
Programa Cidade Empreendedora. 

“Juntamente com prefeitos, 
comitês gestores municipais, com 
instituições públicas e privadas, o 
Programa tem colocado as micro e 
pequenas empresas e a lei geral na 
agenda positiva para a promoção 
do desenvolvimento econômico 
sustentável de nossa região”, des-
taca o diretor-superintendente do 
Sebrae/PR, Vitor Tioqueta. 

Recentemente, para oficializar 
a parceria e a realização do Cidade 
Empreendedora nos municípios 
do Oeste, um ato foi realizado na 
sede da AMOP (Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná), 
durante a Assembleia Geral Ordi-
nária. No evento, o presidente da 
entidade e prefeito da cidade de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos, des-
tacou a importância da parceria, 
principalmente para a definição de 
estratégias que poderão colaborar 
para que as cidades atinjam suas 
expectativas em relação a cresci-
mento, desenvolvimento empre-
sarial e, principalmente, melhoria 
do ambiente de negócios. 

“Toda cidade é diversificada 
nas suas necessidades, mas nós, 
enquanto gestores, precisamos 
ter planejamento daquilo que 
precisamos desenvolver para que 
nossas cidades sejam referência, 
independente do seu tamanho. Este 
Programa é importante pois, de 
fato, nos ajuda a consolidar políticas 
públicas de cada município para 
beneficiar todo o arranjo produtivo 
do oeste paranaense”, observou. 

A partir da realização do Cidade 
Empreendedora nos municípios, são 
realizadas capacitações em forma 

 Por sugestão do prefeito 
de Marechal Cândido Rondon, 
Márcio Rauber, e aprovada por 
unanimidade durante a 5ª Assem-
bleia Geral Ordinária realizada na 
sexta-feira (28), a Amop enviou 
ofício ao Governo do Estado do 
Paraná, pedindo o fortalecimento 
da estrutura da Adapar (Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná). 

A Adapar promove a saúde 

animal, a sanidade vegetal, a 
inocuidade dos alimentos, a con-
formidade do comércio e uso de 
insumos agropecuários, o uso 
adequado do solo agrícola, com 
responsabilidades compartilhadas 
entre as partes interessadas, em 
benefício da sociedade.

Todavia, a instituição carece de 
melhor estrutura e mais profissio-
nais trabalhando, especialmente em 

uma região como o Oeste, que mais 
produz no Estado. “Não faz sentido 
a Adapar possuir mais colaboradores 
na capital do Estado do que na nossa 
região”, entende Marcio Rauber.

A entidade municipalista oestina 
vai elaborar uma moção de apoio 
à causa e entregá-la ao secretário 
estadual de Agricultura e Abaste-
cimento, Norberto Ortigara, que 
estará na Amop no dia 17 de junho.

Mais de 30 municípios do oeste do Paraná 
aderem ao Programa Cidade Empreendedora

de palestras, cursos e workshops 
sobre temas como crédito, inovação, 
simplificação de processos e desen-
volvimento do empreendedorismo 
nas escolas entre outros projetos 
voltados para pequenos negócios 
rurais (agricultura familiar), inclusão 
produtiva e, principalmente, inicia-
tivas de atendimento e incentivo 
a formalização por meio das Salas 
do Empreendedor. 

Em todo o Estado, 130 municí-
pios estão no Programa, sendo que 
a região oeste é a que tem maior 
número de cadastrados. 

Segundo o consultor do Sebrae/
PR, Adir Mattioni, a participação dos 
municípios é importante porque 
contribui não só para os cidadãos 
daquelas cidades, mas também para 
o desenvolvimento do ambiente 
de negócios de toda a região. 

“O Programa é uma grande 
porta que se abre no sentido de 

desenvolver e implementar políticas 
de desenvolvimento econômico nos 
municípios, dada a sua metodologia 
que permite uma ampla participação 
dos órgãos públicos em parceria 
com a iniciativa privada com esse 
foco. Com o fortalecimento dessas 
áreas, toda a região se beneficia”, 
pontua Mattioni. 

Para os próximos quatro anos, os 
seguintes municípios farão parte do 
Programa: Cascavel, Palotina, Corbé-
lia, Assis Chateaubriand, Cafelândia, 
Ubiratã, Tupãssi, Quatro Pontes, 
Nova Aurora, Maripá, Nova Santa 
Rosa, Foz do Iguaçu, Medianeira, 
Santa Helena, Marechal Cândido 
Rondon, Guaíra, Itaipulândia, Entre 
Rios do Oeste, Mercedes, Missal, 
Terra Roxa, Toledo, Matelândia, Céu 
Azul, Capitão Leônidas Marques, 
Vera Cruz do Oeste, Quedas do 
Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Candói 
e Pinhão. 
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