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PEDAL DAS MENINAS
 O ciclismo é um esporte que envolve uma pessoa e um equipamento: a bicicleta. Mas, melhor do que isso, pode envolver 
muitas pessoas e muitas bicicletas, juntas. É o que acontece em Marechal Rondon e região. Trata-se de um esporte que 

está crescendo muito, já que possibilita conhecer muitos lugares diferentes, tanto no município quanto em outras cidades. 
São belas paisagens e muitos caminhos. Isso tudo, aliado a benefícios como: a saúde do corpo e da mente. Nesta semana a 
reportagem do jornal Tribuna do Oeste vai contar a história de um desejo que se tornou realidade e hoje inspira e motiva 

dezenas de mulheres rondonenses: o Grupo Pedal das Meninas. PÁGINA 09

Noedi Max Hardt diz que ain-
da tem muito a contribuir com 
Nova Santa Rosa              PÁGINA 05

História dos 50 anos da 
Copagril é relatada em livro

PÁGINA 07
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PRECISÃO DE BISTURI

 Certa vez, conversando com um colega 
de profissão na construtora em que traba-
lhava, falávamos sobre nossas habilidades, 
este me disse que eu era excelente ouvinte 
e quando precisava agir ou falar, tinha a 
precisão de cirurgião com seu bisturi, indo 
sempre ao ponto exato da questão. 

O tempo passou, e então, quando final-
mente resolvi abrir minha própria imobili-
ária, surgiu a necessidade de colocar um 
slogan para meu negócio, surgindo a ideia 
da frase “Fazer é preciso”. 

Acredito que surgiu de uma forma muito 
natural, afinal, lembrei-me daquela con-
versa e pude juntar em uma única palavra 
(preciso), dois sinônimos: necessidade e 
precisão, tendo prontamente identidade 
comigo e com o trabalho que desejava 
desempenhar.

Meu trabalho tem dois caminhos dis-
tintos:  comercialização/incorporação de 
imóveis e como perito avaliador judicial ou 
extrajudicial. Quando trabalho em um des-
tes campos específicos no mesmo imóvel, 
preciso ficar imparcial em um deles, a não 
ser que o motivo da avaliação seja com 
opção de venda (angariar para vender), 
sendo possível conciliar as atividades.

Hoje, deixarei falar o Werno Perito Ava-
liador, onde irei procurar lhes mostrar um 
pouco desta atividade que me fascina tanto, 
também trazendo constantes desafios, pois 
nenhum imóvel, por mais parecido que seja 
com outro, jamais será igual, cada um tem 
seu diferencial.

Ao falarmos de um prédio de aparta-
mentos, por exemplo, temos muitas vezes 
plantas idênticas, usamos a  lei da física, 
onde dois corpos não ocupam o mesmo 
lugar ao mesmo tempo, começando então 
as diferenças. No mesmo andar temos faces 
distintas para o sol, frente para rua principal, 
laterais, vista, sim a própria vista influencia 
em um parecer avaliativo. Temos também a 
diferença de andar, quanto mais alto, mais 
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caro, valendo para prédios com elevador, pois 
caso não haja, o térreo e andares inferiores 
são melhor avaliados. 

Ao falarmos em condomínios, há edifícios 
com área de lazer, com mais ou menos itens, 
influenciando no valor final. Vagas de gara-
gem, cobertas ou não, segurança do local, 
depreciação, enfim, havendo muitos outros 
pontos, sem falar na localização do imóvel, 
que é um dos fatores mais determinantes na 
hora de fechar o valor do imóvel avaliando. 

Para pontos e salas comerciais, conta-se 
o tempo de uso, padrão construtivo, posição 
em relação à rua, térreo ou sobreloja, acesso 
com uso obrigatório de escadas ou opção de 
elevador, relação com o trânsito de veículos 
ou pessoas, se é de esquina ou meio de qua-
dra, possibilidade de vitrines, iluminação do 
espaço, perfil dos moradores e consumidores, 
localização e muito mais.

Para residências:  de alvenaria, com ou 
sem laje, de madeira, mista, conjugada ou não, 
madeiramento do telhado, telhas, material de 
acabamento, se é cercada por muro ou grade, 
possui jardim, há sobra de terreno, possibilita 
ampliações, etc... e, novamente, a localização.

Para terrenos, posição na quadra, metra-
gem, aclive, declive, plano, elevação ou não em 
relação à rua, necessidade de aterramento, 
posição do sol em relação ao imóvel, vizi-
nhança... e, localização.

Em imóveis rurais, acesso com asfalto, 
pedra irregular, cascalho, terra, distância de 
via principal, benfeitorias, divisa com rios, 
existência de nascentes, açudes ou a pos-
sibilidade de fazê-los... 

Água, sim, nossa fonte da vida cada vez 
mais valorizada, contando com suas infinitas 
possibilidades (irrigação, por exemplo), existência 
de mata nativa, quantidade e qualidade da 
terra produtiva, onde sua equivalência pela 
soja tem seu valor vinculado justamente por 
sua produção, onde costumo dizer que não 
importa o patamar de preço que este grão 
chegue, o valor da terra produtiva chegará 

CADÊ O 
LÁZARO?
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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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junto também. Mais uma vez, a localização!!
Ressalto que citei somente alguns pontos 

a serem avaliados para o resultado final. Infi-
nitas são as possibilidades. Procurei separar 
um pouco os tipos de imóveis, mas muito 
do que falei para cada um, vale para todos. 

Cada vez mais, exige-se pesquisa e conhe-
cimento de mercado para o Perito Avaliador.

Citei localização tantas vezes, mas lhes 
afirmo que este é um dos fatores mais deter-
minantes no trabalho de avaliação. Localiza-
ção avaliada três vezes, antes de qualquer 
outra coisa.

Como podem ver, a responsabilidade em 
avaliar um imóvel é muito grande. Ao finalizar 
e assinar um laudo de avaliação e determinar 
o valor do bem, poderia dar a impressão de 
que a caneta chegaria a pesar, mas lhes digo 
que não, pois quando sabemos os caminhos 
técnicos, matemáticos, conhecimento de 
mercado, juntando-se ética, imparcialidade, 
compromisso e amor ao que se faz, então o 
“peso” deixa de existir e o resultado é muito 
tranquilo e seguro, trazendo credibilidade e 
certeza de contratação de futuros trabalhos. 

Cada profissão tem seus desafios, a de 
perito avaliador imobiliário não é diferente, 
mas como diria o filósofo, “faz parte”. 

Quando me perguntam o que é avaliar 
para mim, digo que “Avaliar é preciso”, com 
a mesma precisão cirúrgica de um cirurgião e 
preciso também pela necessidade de atender 
da melhor forma aos clientes, e que isto sempre 
lhes beneficie, compradores, vendedores e a 
quem necessita de um trabalho de avaliação, 
independente do fim que procura. 

O famoso ganha-ganha que tanto falamos 
aos quatro ventos, ondas, frequências, sinais 
de fumaça, brados retumbantes...

Grande e fraterno abraço a todos! 

Com uma extensa ficha criminal, 
Lázaro Barbosa é o criminoso mais 
procurado no Brasil desde o dia 9 de 
junho. Ele teria invadido a casa de uma 
família com intenção de roubar, mas 
acabou matando as vítimas quando 
elas reagiram. Após isso, ele praticou 
outros assaltos. Em um dos crimes, que 
durou cerca de quatro horas, ele pediu 
para a mulher fazer almoço, assistiu ao 
jornal na TV, comentou sobre o crime 
do dia anterior e depois fugiu. Entre um 
crime e outro, Lázaro segue escondido 
nas matas da região.

O que todo mundo se pergunta é como 
o Lázaro consegue sobreviver por tanto 
tempo no meio do mato. Especialistas 
acreditam que ele conhece, muito bem, 
algumas técnicas para se esconder e 
despistar a polícia.

Além de conseguir fugir da polícia, 
o serial killer (assassino em série) está 
conseguindo a atenção da imprensa 
nacional e internacional e fazendo res-
surgir vários debates entorno da prisão 
perpétua, pena morte e desarmamento.

Mesmo sendo o assunto sério e 
preocupante, o que não faltam são os 
memes em redes sociais sobre o psico-
pata, Lázaro é o assunto do momento. 

Os memezeiros (aqueles que criam 
memes na internet) não perderam tempo 
e carimbaram a franja do Lázaro em 
muitos rostos conhecidos, dentre eles, o 
Presidente Bolsonaro e o ex-presidente 
Lula.  Lázaro abraçado com figuras polí-
ticas e piadas diversificadas sobre o 
criminoso também fazem o sucesso.

Como dizem por ai... o brasileiro pre-
cisa ser estudado pela Nasa por sua 
criatividade. Não importa o assunto ou 
fato, sendo ele sério ou não, em minutos 
as redes sociais estão tomadas pelo 
assunto com os mais diversos memes. 

Quanto ao criminoso Lázaro Bar-
bosa, mais de 300 agentes de forças 
de segurança atuam nas buscas, com 
drones, cães farejadores e helicópteros e 
nada de acharem ele.  Mesmo com uma 
grande força tarefa das forças policiais, 
até a início da tarde desta quarta (23), 
ele não tinha sido encontrado.   

* WERNO ELIAS KOCH

Entre Rios do Oeste foi destaque no programa 
Globo Rural, da Rede Globo, no último domingo 
(20). Apesar da emissora errar o estado, 
citando que o município pertence à Santa 
Catarina e não ao Paraná, o conteúdo da 
reportagem destacou as potencialidades 
de Entre Rios do Oeste através do Biogás
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Governador Ratinho recebe 
comitiva federal que vai ajuda  
a viabilizar a Nova Ferroeste 

Eleições 2022
O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) voltou a comentar a possibilidade de o ex-juiz 
federal e ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Sergio Moro se candidatar à 
Presidência em 2022 pelo partido. Em entrevista ao Papo Antagonista, o parlamentar 
paranaense disse que conversou diversas vezes com o ex-juiz sobre a possível candidatura 
e que ele é um candidato com muito potencial. Segundo o senador, Moro garantiu 
que, se entrar para a política, vai se filiar ao Podemos. 

Eleições 2022 II
As eleições de 2022 se aproximam e os agentes políticos, nos bastidores, se movimentam 
com maior velocidade no tabuleiro. A família Fidelix articula o espólio político do 
ex-candidato a presidência do Brasil, Levy Fidelix, e percorre o país, reajustando 
os ponteiros. O PRTB, partido do vice-presidente da República, general Hamiltom 
Mourão, está em busca de candidatos para compor chapas para concorrer aos cargos 
de deputados estaduais, federais e senador em cada Estado.

Voto impresso
Durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra, realizada no Palácio do Planalto, 
o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que, se o voto impresso for aprovado no 
Congresso Nacional, será adotado em 2022. Dirigindo-se a ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes, mandou o ministro conseguir recursos para implementar a medida, 
estimada em R$ 2 bilhões. Os presentes bateram palmas para o presidente, menos 
o ministro Paulo Guedes.

Retoma Paraná
A proposta que permite que empresas em recuperação judicial possam parcelar 
dívidas tributárias em até 180 vezes avançou na Assembleia Legislativa do Paraná  
(Alep),  na sessão plenária desta terça-feira (22). O projeto de lei 256/2021, assinado 
pelo Poder Executivo, foi aprovado em segundo turno de votação na forma de uma 
subemenda substitutiva geral após receber 46 votos favoráveis, um contrário e uma 
abstenção. O texto institui o Programa Retoma Paraná, que permitirá o parcelamento 
de débitos do ICMS, do IPVA e do ITCMD, além de multas, acréscimos e honorários 
advocatícios. 

Apaga a luz
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (22), um 
reajuste que não vai agradar os paranaenses. As contas de energia elétrica dos clientes 
residenciais da Companhia Paranaense de Energia (Copel) terão um reajuste de 
8,97%, já a partir de hoje (24). O reajuste para baixa tensão é de 10,84% e para a alta 
tensão, que engloba o setor industrial, o aumento aprovado foi de 9,57%. Então 
vamos utilizar aquele velho ditado: “Luz que se apaga não se paga”.

Cães e gatos  
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou em definitivo, na última 
segunda-feira (21), o projeto de lei 12/2021 que cria a política municipal de controle 
de natalidade de cães e gatos. A justificativa do projeto de lei é o grande número de 
cães e gatos em situação de abandono, principalmente nas ruas da cidade. Entre as 
determinações previstas no projeto aprovado está a que a venda ou a doação de cães 
e gatos no município, seja por empresas ou particulares, apenas poderá ser efetuada 
após a esterilização, desverminação e vacinação do animal, as quais deverão estar 
comprovadas através de documentação.

Alibra
A gestora Axxon comprou a indústria Alibra de Marechal Cândido Rondon. O fundo 
assinou na sexta-feira (18) a compra da fabricante de ingredientes para indústria 
alimentícia e food service. Entre aquisição e investimentos programados para acelerar 
a companhia, a Axxon vai investir entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões. A sede da 
companhia está em Campinas, mas a fábrica é em Marechal Rondon. Nos últimos 
cinco anos, a Alibra cresceu a uma taxa média de 18% ao ano e, no ano passado, 
isso subiu a 30%, registrando uma receita de R$ 300 milhões.

Demarcação
Um grande grupo de indígenas realizou nesta quarta-feira (23) um manifesto em 
Guaíra. O protesto foi contra o projeto de lei que quer alterar a regulamentação 
dos processos de demarcação de áreas indígenas, a PL 490. Com faixas pedido a 
demarcação das terras indígenas e melhores condições de saúde e educação nas 
aldeias. Os indígenas protestam também contra o “Marco Temporal” e o Presidente 
Jair Bolsonaro. Com certeza o manifesta vai deixar muitos agricultores e autoridades 
da região preocupados e com medo de novas invasões dos indígenas em propriedades 
como já presenciado no passado. 
 

 O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior recebeu, nesta 
quarta-feira (23), uma comitiva 
formada por membros do Minis-
tério da Infraestrutura, do Minis-
tério da Economia e da Secretaria 
de Infraestrutura e Logística para 
discutir o projeto da Nova Ferro-
este. A ferrovia ligará Maracaju, no 
Mato Grosso do Sul, ao Porto de 
Paranaguá, e atualmente está em 
fase de elaboração dos estudos 
de viabilidade técnica, econômica, 
ambiental e jurídica.

“Nosso objetivo é poder tirar 
a Nova Ferroeste do papel. O 
desenvolvimento do Paraná e do 
Mato Grosso do Sul passa por essa 
ferrovia, que escoa grande parte 
da produção do agronegócio dos 
dois Estados. Para nós, esse é um 
projeto muito importante”, afirmou 
Ratinho Junior.

“Sempre se falou muito na Ferro-
este, mas nunca ninguém trabalhou 
para elaborar esse projeto. Estamos 
nos dedicando para poder viabilizar 
esse sonho”, acrescentou.

Marcos Félix, assessor especial do 
Ministério da Infraestrutura, explicou 
que o projeto é resultado de uma 
parceria de muito trabalho entre os 
governos federal e estadual. “Temos 
trabalhado conjuntamente há dois 
anos para desenvolver esse pro-
jeto e fazer sua desestatização o 
quanto antes. Assim, poderemos 
atrair novos investidores para o 
mercado ferroviário do Paraná e do 
Brasil, barateando o escoamento 
da produção na região Sul do País”, 
declarou.

Finalizada a fase dos estudos de 
viabilidade, o grupo de trabalho vai 
elaborar um edital para encaminhar 

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu uma comitiva do 
Ministério da Infraestrutura e do Ministério da Economia para discutir o 

avanço do projeto de viabilidade técnica da Nova Ferroeste 

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Ü

 As eleições de 2022 se apro-
ximam e alguns pré-candidatos já 
têm mostrado serviço e corrido atrás 
de importantes apoios. O vereador 
rondonense Arion Nasihgil é um deles.

Visando uma cadeira na Assem-
bleia Legislativa, ele não tem perdido 
tempo na tentativa de levar o trabalho 
que desenvolve em Marechal Cân-
dido Rondon para todo o estado.

Nesta semana, diversos muni-
cípios estão sendo visitados pelo 
parlamentar, que tem se apresen-
tado a lideranças políticas e bus-
cado apoio em toda a região. Em 
muitos municípios, Arion tem sido 
recebido por prefeitos, vereadores e 
secretários, além de encontros com 
moradores e líderes comunitários.

Pré-candidato a deputado estadual, Arion 
Nasihgil dá sequência à agenda na região

o projeto para o leilão da conces-
são. De acordo com Luiz Henrique 
Fagundes, coordenador do Plano 
Ferroviário Estadual, a estimativa é 
realizar a concorrência na Bolsa de 
Valores do Brasil (B3) no primeiro 
semestre de 2022. 

“Esse é um projeto que trans-
formará o Paraná, beneficiando o 
setor produtivo. E essa parceria com 
o governo federal é de fundamental 
importância, buscando a melhor 
solução logística para o Porto de 
Paranaguá, para a sociedade para-
naense e do Mato Grosso do Sul”, 
ressaltou Fagundes.

O coordenador explicou que o 
detalhamento técnico do projeto 
almeja oferecer a melhor infraes-
trutura ferroviária possível, para 
beneficiar tanto os estados direta-
mente contemplados pelo traçado 
como pelos que serão influenciados 
indiretamente por ele, como Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

A comitiva de trabalho da Nova 
Ferroeste visitou nesta terça-feira 
(22) o Porto de Paranaguá, passou 

pela Capital e segue viagem para 
Cascavel e Foz do Iguaçu, conhe-
cendo os municípios estratégicos 
do desenho da Nova Ferroeste.

Com 1.285 quilômetros de exten-
são, a Nova Ferroeste ligará o Mato 
Grosso do Sul ao Paraná, criando um 
dos mais importantes corredores de 
exportação do Brasil. A expectativa é 
viabilizar o transporte de 54 milhões 
de toneladas de carga por ano.

A área de influência indireta 
abrange 925 municípios de três 
países: 773 do Brasil, 114 do Para-
guai e 38 da Argentina. No Brasil, o 
projeto impacta diretamente 425 
cidades do Paraná, Mato Grosso 
do Sul e Santa Catarina, totalizando 
cerca de 9 milhões de pessoas. 

Compareceram à reunião o 
secretário estadual da Infraestrutura 
e Logística, Sandro Alex; o secre-
tário estadual de Administração 
e Previdência, Marcel Micheletto; 
e Gustavo Gomes e Tainá Carva-
lho, integrantes do Programa de 
Parceria de Investimentos (PPI) do 
Ministério da Economia.

Na terça-feira (22) a visita ocor-
reu em Entre Rios do Oeste, onde 
Arion foi recebido pelo vice-pre-
feito Luciano Schaefer, pelo pre-
sidente do legislativo entrerriense 
Valdeir Sales, pelo vereador Gilberto 

Maldaner e pelo secretário muni-
cipal de saúde Jair Bokorni, todos 
do Partido Progressistas.

Nos demais dias, a agenda teve 
sequência em outras cidades do 
oeste paranaense.
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 Registro da visita em Entre Rios do OesteÜ
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SICOOB AGRO É PARA VOCÊ
Somos para todos. 
Somos para quem acredita no poder do campo.
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O VICE-PREFEITO, AO SER 
QUESTIONADO SOBRE 
SE POSSUI PRETENSÕES 
DE DISPUTAR UMA 
ELEIÇÃO COMO 
PREFEITO, MENCIONOU 
SE SENTIR PREPARADO

ascido em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, hoje com 55 anos, nesta semana o jornal Tribuna do Oeste entrevistou o atual 
vice-prefeito de Nova Santa Rosa, Noedi Max Hardt. Ele chegou com a família na região nos anos 70, mais precisamente em 
Marechal Cândido Rondon.  Nos anos 80 se mudou para Nova Santa Rosa, onde reside até hoje, no distrito de Planalto do Oeste. 
Comerciante de profissão, é casado com Marli Hardt. Possui três filhos: Greici, Angélica e Noedi Jr. Sempre teve participação 
ativa na comunidade. Foi presidente da igreja, da APMF, participa da Associação Atlética Planalto do Oeste, foi vereador por três 
mandatos (2001-2004/2005-2008/2009-2012), inclusive presidente da Câmara por uma gestão, e por duas vezes foi eleito 
vice-prefeito (2017-2020/2021-2024). Também, assim como aconteceu na gestão passada, acumula a função de secretário 
de Saúde. Trata-se de uma grande parte de sua vida dedicada ao bem da comunidade e do município. Noedi, porém, disse que 
toda esta experiência o credencia a querer fazer ainda mais por Nova Santa Rosa.

 “Se Deus permitir, tenho ainda muito 
a contribuir com Nova Santa Rosa” 

n  TRIBUNA DO OESTE – O Senhor que foi secre-
tário de Saúde na gestão passada e é novamente 
na atual gestão. Como está estruturada a saúde 
pública no município, em termos de estruturas 
físicas, profissionais, programas e atendimentos?

NOEDI MAX HARDT - Temos três postos de 
saúde no interior, o Hospital Lar Belém, que atende 
urgência e emergência, a Clínica da Mulher, onde 
atendem ginecologista, pediatra, fonoaudiólogo, 
psicólogo, nutricionista, entre outros, e estamos 
construindo a farmácia na sede. Temos, ainda, o 
pedido de um ponto de apoio no Bairro Berlim 
e Recanto Feliz. Nestas estruturam atuam pro-
fissionais altamente capacitados, como clínicos 

gerais, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos, 
dentistas, equipe de apoio, motoristas, agentes 
de endemias, equipe do setor de agendamento, 
entre outros. Há também uma excelente frota 
de veículos. Ou seja, estamos muito bem estru-
turados e novos espaços vão oferecer ainda 
melhores condições.

n A pandemia mudou a vida de todos. Como este 
problema foi trabalhado em Nova Santa Rosa desde 
o início e como está atualmente?

Temos uma equipe competente e dedicada. 
Trabalha incansavelmente, como agora, na vacina-
ção contra a Covid-19. Implantamos ambulatório 
Covid-19 e temos o toque de recolher. Além disso, 
funcionários que fiscalizam, juntamente com a 
Polícia Militar. Trabalho orientativo é realizado 
junto a população, com panfletos, carro e som 
e apoio da imprensa regional, para que todos 
entendam e cumpram as orientações sanitárias. 
A pandemia é um problema grave e o poder 
público não mede esforços para que a situação 
não se agrave no município. Estamos vigilantes 
e pedimos o apoio e colaboração da população.

n Na gestão passada o Senhor esteve à frente 
da Secretaria de Saúde e nesta gestão 

continua a frente dessa importante 
pasta e mais uma vez acumula a 

função de vice-prefeito. Como 
conciliar estas duas funções? 

O desafio é muito grande, 
frente os desafios que o 
mundo vive e os pro-
blemas que temos que 
enfrentar diariamente. 
Cirurgias eletivas e 
consultas especia-
lizadas foram sus-
pensas. Temos que 
administrar isso. 
Nossa equipe 
está pronta para 

atender a popu-
lação. Delego fun-

ções na pasta, por isso 
consigo administrar as 
duas funções. Temos o 
compromisso de atender 
bem a comunidade. Um 

atendimento humano e 
responsável. Em paralelo, 

acompanho as ações do executivo e do legislativo, 
no intuito de aproximar estes poderes. Temos um 
grande sonho, que é a conclusão do Hospital 
Regional, que vai atender os nova-santa-ro-
senses e toda a microrregião.

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?

Desde 2017, a administração tem como meta 
trabalhar com uma equipe reduzida de secretários 
e, assim, gerar economia ao município. Temos 
cinco secretarias municipais. A economia gerada 
é muito importante para os cofres da prefeitura. 
Os valores são investidos em obras e ações em 
favor da população. Temos um excelente rela-
cionamento com as demais secretarias.

n  Sobre a administração municipal como um 
todo, qual a avaliação da gestão passada e qual 
a expectativa para esta gestão que se encerra em 
dezembro de 2024? Como está seu relacionamento 
com o prefeito Norberto?

Já tivemos muitos avanços e realizações desde 
2017. Muita coisa, porém, ainda será realizada 
até o final deste mandato. Temos um excelente 
relacionamento com o poder legislativo. O prefeito 
Norberto é um gestor sério, coerente e trabalha-
dor. Uma pessoa de ótimo diálogo. Nova Santa 
Rosa está em pleno desenvolvimento.

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

Me sinto uma pessoa preparada. Fui verea-
dor por três mandatos, inclusive, presidi a casa 
de leis; assumi a Secretaria de Saúde por dois 
mandatos; assumi por três vezes como prefeito e 
já fui assessor parlamentar. Minha esposa, Marli, 
também está em seu terceiro mandato como 
vereadora. Se Deus permitir, tenho ainda muito 
a contribuir com Nova Santa Rosa.

n Considerações finais.
Agradeço a Deus e a minha família que sempre 

esteve ao meu lado. Ao prefeito Norberto, pela 
parceria. Ao meu partido MDB e ao diretório, 
que sempre deu o aval para que eu pudesse 
ser candidato por tantas vezes.  Agradeço aos 
munícipes que sempre confiaram na família Hardt. 
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NA OPORTUNIDADE O PARLAMENTAR FALOU SOBRE O SEU TRABALHO E REAFIRMOU SEU 
COMPROMISSO COM QUATRO PONTES, ESPECIALMENTE NA LUTA EM PRESTAR MELHORIAS 
NA ESTRUTURA DO COLÉGIO

Ü

Prefeito de Quatro 
Pontes recebe a 
visita do deputado 
estadual Coronel Lee

Parlamento
Vereadores de Quatro Pontes Cleunice Majolo, Gerson Luis 
Perius e Lurdes Maria Lunkes Kuns sugeriram a instalação 
de iluminação no campo futebol da Associação da Linha 
Água Verde.

Solange Lurdes Ferreira, parlamentar quatropontense sugeriu 
providências na arborização da Rua Pelotas.

Vereadores de Quatro Pontes Aldiva Terezinha de Oliveira, 
Cidinei Joner e Jean Marcos Caramore Steltter sugeriram a insta-
lação de grama sintética e a implantação de cobertura na quadra 
de esportes João Aloisio Konzen, localizada no Bairro Tropical.

Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei Joner, Cleunice Majolo, Gerson Luis 
Perius, Jean Marcos Caramore Steltter, Lurdes Maria Lunkes Kuns, Pedrinho 
Aloisio Tonelli, Silvestre Rohden e Solange Lurdes Ferreira, vereadores de 
Quatro Pontes solicitaram gestões do Executivo visando à convocação 
para visita técnica dos engenheiros responsáveis junto à Caixa Econômica 
Federal pela execução das obras do Conjunto Habitacional no Município.

Os nove vereadores de Pato Bragado solicitaram que Poder Executivo Municipal 
interceda junto ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Senhor San-
dro Alex, a obtenção de recursos financeiros, visando o recape asfáltica em toda 
área urbana de abrangência da Sede do Município, que compreende a PR 495.

Ademir Marcelo Kochenborger, parlamentar bragadense 
solicitou a realização de Audiência Pública para discussão 
com a comunidade, acerca de colocação de lombadas na 
saída de Pato Bragado, nas proximidades das entradas das 
Linhas Dois Vizinho e do Km13.

Vereadores rondonenses Pedro Rauber, Gordinho do Suco, Dionir Briesch, 
Suko, Neco, Rafael Heinrich, Paleta e Vanderlei Sauer solicitaram ao deputado 
estadual Elio Rusch que viabilize junto ao Governo do Paraná a liberação de R$ 
1 milhão para obras de recape asfáltico nas vias urbanas do município. Entre 
os locais em que o recape asfáltico é mais necessário, afirmam os vereadores, 
está a região central da cidade, onde o asfalto é bastante antigo, e tem sido 
bastante danificado pelo aumento do número de veículos em circulação.

Moacir Froehlich, vereador de Marechal Rondon solicitou que o 
Executivo Municipal inicie a elaboração de projeto técnico, mediante 
autorização do DER, visando a construção de terceira faixa por 
parte do Município na lateral da PR-491, mais precisamente no 
trajeto situado entre o Bairro Barcelona e o viaduto da BR-163, 
além de envio de pedido aos deputados estaduais Ademir Bier e 

Elio Rusch, objetivando a liberação técnica e o repasse de recursos do Governo 
do Estado do Paraná.

Edis entrerrienses Valdeir Sales e Robson 
Lermen solicitaram ao Deputado Estadual, 
Soldado Fruet, sugerindo liberação de recursos 
para aquisição de um ônibus escolar e de uma 
viatura policial para o município.

Vereadora de Mercedes Simone Petry Eninger solicitou 
a implantação de projeto denominado “Bosque da Vida” 
no município.

Ezio Dörner, parlamentar mercedense solicitou que sejam 
feitos estudos junto à Secretaria competente, com o propósito 
de auxiliar todas as Associações Municipais declarada de 
Utilidade Pública Municipal que precisam de projeto estrutu-
ral, para que possam se adequarem com as novas normas de segurança 
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiro conforme previsto na legislação.

Kelli Kolm, vereadora de Mercedes sugeriu que o setor res-
ponsável da Administração Pública, desenvolva os devidos 
estudos, visando a colocação de uma lixeira comunitária 
como tampa, no Distrito do Arroio Guaçu, especificamente 
na Avenida Marechal Cândido Rondon.

Vereadores de Nova Santa Rosa Dolivan Lauxen, Jairon Arndt, Edgar Buchholz 
e Ester Baumann solicitaram que a prefeitura acabe com a infestação de for-
migas saúvas na via pública, localizada na Rua Palotina esquina com a Rua 
Campinas. Também solicitaram a instalação de um interfone no Projeto Viver, 
localizado na Rua Tuparandi, em frente à Igreja Congregacional e requereram 
ao chefe do Poder Executivo, Norberto Pinz o pedido de realizar Sessão Solene 
em homenagem ao Título de Cidadão Honorário concedido para o Senhor 
Leopoldo Schirmer, conforme Lei Municipal nº1.989/2018. 

 O presidente do Conselho de 
Desenvolvimento dos Municípios 
Lindeiros aos Lago de Itaipu, prefeito 
de Guaíra Heraldo Trento, rece-
beu nesta semana uma comitiva 
de autoridades e ciclistas rondo-
nenses. Na pauta esteve o projeto 
de construção da ciclovia que irá 
interligar os municípios situados 
entre Foz do Iguaçu (PR) e Mundo 
Novo (MS). 

A obra foi anunciada como 
prioridade da nova diretoria dos 
Lindeiros, que tomou posse no início 
de maio. A intenção é que ela seja 
construída através de parceria entre 
a Itaipu Binacional e municípios.

O entendimento é que a ciclovia 
tem grande apelo turístico e espor-
tivo para a região lindeira, que já 
é conhecida em todo o Paraná e 
Estados vizinhos pela realização do 
Circuito Regional de Cicloturismo, 
que acontece há cerca de 10 anos 
e hoje conta com a participação de 
quase 20 municípios na organização.

A comitiva de Marechal Cândido 
Rondon foi formada pelos verea-
dores Vanderlei Sauer e Cristiano 

Presidente dos Lindeiros afirma: “chegou 
a hora de reivindicar a ciclovia regional”

Metzner (Suko); pelos secretários 
municipais de Indústria, Comércio 
e Turismo, Valdir Port (Portinho), e 
de Esporte e Lazer, Diogo Schneider 
(Bolha); e pelo presidente da Asso-
ciação Rondonense de Ciclismo, 
Paulo Rodrigo Coppetti, além de 
servidores municipais. 

Eles manifestaram o apoio 
oficial do município de Marechal 
Cândido Rondon à proposta de 
construção da ciclovia, e coloca-
ram-se à disposição para auxiliar 

na mobilização dos demais muni-
cípios e na elaboração do projeto.

Conforme manifestação do 
presidente dos Lindeiros, a cons-
trução desta ciclovia regional é 
questão de honra. Ele garantiu 
estar muito focado na realização 
desta obra, que poderá se somar 
a outras importantes no setor de 
infraestrutura, como a construção 
de terceira pista e a duplicação de 
trechos nas rodovias que cortam os 
municípios que integram a entidade.

O prefeito de Quatro Pon-
tes, João Laufer, recebeu nesta 
semana a visita do deputado 
estadual Coronel Lee. O encontro 
aconteceu na sala de reuniões 
da prefeitura, quando também 
se fez presente a secretária de 
Desenvolvimento Social, primei-
ra-dama Odete Laufer, demais 

secretários, a presidente da 
Câmara de Vereadores, Cleunice 
Majolo, vereadores, diretora do 
Colégio Estadual Quatro Pontes, 
Solange Ferreira, sargento Tonelli 
e demais autoridades e lideranças 
do município.  

Após vários contatos entre 
vereadores e a assessoria do 

parlamentar, tendo, inclusive, a 
presidente da Câmara de Vereadores 
visitado o gabinete do deputado, 
o mesmo veio ao município para 
apresentar o seu trabalho e confir-
mar seu compromisso com Quatro 
Pontes, especialmente na luta em 
prestar melhorias na estrutura do 
Colégio Estadual Quatro Pontes. 

 VANDERLEIA KOCHEPKA
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EXEMPLARES FORAM ENTREGUES PARA PREFEITOS DA REGIÃO E SERÃO DISTRIBUÍDOS EM ESCOLASÜ

História dos 50 anos 
da Copagril é relatada 
em livro especial 

Estado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

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



POR DARIO LOCH
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Estúdio da BelezaEstúdio da BelezaEstúdio da BelezaEstúdio da BelezaEstúdio da Beleza
Djenifer OttDjenifer OttDjenifer OttDjenifer OttDjenifer Ott
Cabelos em geral,
maquiagem, designer de
sobrancelhas, depilação,
manicure e muito mais, você
encontra no Estúdio de
Beleza Djenifer Ott, em
Mercedes, na Avenida João
XXIII, nº 11.
Uma das novidades da
empresas é também quanto
ao alongamento de unhas.
Também é representante do
Boticário, Mary Kay, Avon,
Natura, entre outros
produtos na linha de beleza.
O WhatsApp da empresa é o
(45) 98823-2531.

Djenifer Ott, proprietária

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministério prorroga validade das
Declarações de Aptidão ao Pronaf

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

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

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

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

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

Ü

Fábrica de Móveis 
Entre Rios
Uma das mais conceituadas 
fabricas de móveis e 
aberturas da região oeste do 
Paraná está localizada em 
Entre Rios do Oeste.  Trata-se 
da Fábrica de Móveis Entre 
Rios. A empresa garante 
produtos de qualidade, 
pois possui profissionais 
altamente qualificados na 
fabricação de cozinhas, 
dormitórios, salas, closets, 
áreas de serviço, banheiros, 
portas, batentes e janelas.
A empresa atende no parque 
industrial, ou através dos telefones 
3257-1632 ou 99962-0266.

Bianca e Vanessa, 
proprietárias da loja

La Viella 
Concept Store
No sábado, dia 19 de junho, a 
comunidade de Mercedes foi 
brindada com a inauguração 
da loja La Viella Concept Store, 
que oferece um novo conceito 
em moda fitness, casual e 
moda praia.
São produtos de alta qualidade 
com preços e condições 
de pagamento especiais. A 
empresa está localizada na rua 
Romano Groff, nº 1128, sala 02, 
em Mercedes.

Everlin Pletsch, proprietária

LS Celulares, Assistência 
e Assessórios
De propriedade de Everlin 
Pletsch, a LS Celulares oferece 
os melhores produtos e 
serviços para a comunidade 
de Entre Rios do Oeste. Os 
clientes encontram na empresa 
aparelhos novos, acessórios 
em geral, assistência técnica, 
manutenção de celulares, 
computadores e notebooks. 
A loja está localizada na rua 
Demétrio Ribeiro. O telefone da 
empresa é o 45 99850-1286.

Eduardo Hentges, 
sócio da empresa

Gilberto Fantinel, proprietário

Dentro da programação de cele-
bração dos 50 anos da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril foi elaborado 
um livro especialmente para a data, 
o qual apresenta o histórico da coo-
perativa, sua atuação e desenvolvi-
mento durante as cinco décadas. O 
ano de 2020 marcou a passagem do 
cinquentenário e as ações seguem 
ainda em 2021, até agosto, quando 
será o 51º aniversário da Copagril. 
Como forma de enaltecer a histó-
ria e compartilhar essa trajetória, os 
livros serão distribuídos para esco-
las e prefeituras, como forma de 
resgatar a jornada cooperativista 
da Copagril. O diretor-presidente 
da Copagril, Ricardo Sílvio Chapla, 
visitou na segunda-feira (21) pre-
feito de Marechal Cândido Rondon, 
Marcio Rauber, para presenteá-lo e 
ao município com o livro “Copagril 
50 anos: O valor está nas pessoas”, 
ação que também será realizada 
em todos os municípios de atuação 
da Copagril.

“Como marca do cinquentená-
rio preparamos este livro, onde é 
contada a trajetória da cooperativa 
por estas cinco décadas desde 1970. 
Uma grande obra que apresenta o 
desenvolvimento da Copagril e o 
envolvimento com as comunidades 
onde está inserida, apresentando 
essa íntima relação entre Copagril 
e o progresso das nossas comuni-
dades. Evidentemente, esse relato 
histórico deve ser compartilhado, por 
isso estamos fazendo essa entrega 
simbólica, bem como a distribuição 
dos livros para todas as escolas e 
bibliotecas de nossa região de atu-
ação”, explica Chapla.

Ricardo Chapla fez a entrega ao 
prefeito Marcio e ao secretário de 
educação, Fernando Volpato, em 
Marechal Cândido Rondon, município 
sede da Copagril. Gerentes da Copagril 
também visitam outros municípios 
e escolas da região, entregando o 
livro e levando a mensagem dos 50 
anos da Copagril, estendendo o agra-
decimento a cada comunidade por 
fazer parte desta jornada.

Em Pato Bragado, o gerente da 
Copagril, Clair Zóia, entregou o livro 
durante encontro especial com o 
prefeito, Leomar Rohden (Mano); 
vice-prefeito, John Nodari; e o secre-
tário de Educação e Cultura, Júnior 
Ivan Bourscheid.

Livro dos 50 anos da Copagril entregue pelo diretor-presidente da 
Copagril, Ricardo Sílvio Chapla, ao prefeito de Marechal Cândido 

Rondon, Marcio Rauber, e ao secretário de educação, Fernando Volpato

Ü

No município de Entre Rios do Oeste, o gerente da Copagril, André 
Kochepka, esteve com o prefeito, Ari Aloísio Maldaner; vice-prefeito, 

Luciano Schaefer; e o secretário de Educação e Cultura, Ilvo 
Herrmann; quando realizou a entrega do livro dos 50 anos

Ü

Em Pato Bragado, o gerente Clair Zóia entregou exemplar ao 
prefeito Leomar Rohde, o Mano, e ao vice-prefeito John Nodari  

Ü

CURADORIA
O livro dos 50 anos da Copa-

gril foi escrito pela historiadora e 
Curadora 50 anos Copagril, Elaine 
Cristina Senko Leme. Ela explica que 
o processo teve por base a pesquisa 
de fontes históricas disponíveis sobre 
a cooperativa. “Consultamos os esta-
tutos sociais, a ata de fundação da 
cooperativa, informativos, jornais e 
revistas da Copagril, materiais que 
pertencem ao acervo da instituição 
na sede administrativa”, comenta a 
escritora ao complementar que “após a 
realização do recenseamento e análise 
das fontes históricas, passamos ao 
trabalho com as fotografias. Daquelas 
que compõem o livro, parte perten-
cem ao acervo histórico da Copagril, 
parte são emprestadas de acervos 
particulares. Destacamos também 
a alegria das pessoas em participa-
rem dessa empreitada, sendo muito 
receptivas e dispostas em ajudar no 
que fosse possível na investigação. 
As fotografias nos revelaram mais e 

valiosos dados para compor a nar-
rativa histórica do livro, pois nelas 
observamos a importância que teve 
cada indivíduo, cada momento, cada 
decisão coletiva nos últimos 50 anos 
da Copagril. Tivemos também a opor-
tunidade de realizar várias entrevistas 
com diversas pessoas que fizeram 
parte da história da cooperativa. 
Na lembrança do ontem e do hoje 
da Copagril, muitos se emocionam 
durante os seus relatos”.

Elaine ainda fala sobre sua visão em 
relação à produção, descrevendo que 
o “resultado de tudo isso, na história 
da Copagril, observamos a importância 
do espírito comunitário, da importân-
cia da ação das pessoas visando o 
bem das famílias e da comunidade. 
Houve diversos momentos de luta, de 
resistência, mas todos superados por 
meio do trabalho e da cooperação”.

“O livro ‘50 anos Copagril: o valor 
está nas pessoas’ é um legado para as 
futuras gerações não se esquecerem 
dos momentos decisivos da fundação 
e das conquistas da cooperativa. Além 
disso, mantém a memória viva sobre a 
comunidade cooperativista, reforçando 
a contribuição e as identidades de todos 
aqueles que fizeram parte dessa his-
tória, lutando por uma vida melhor. 
Por fim, destaco que a Copagril pode 
ser considerada parte importante da 
história do oeste paranaense, pois 
suas iniciativas contribuíram ao longo 
dos anos para o desenvolvimento 
da sociedade e da economia da 
região, mediante as ações do livre 
comércio, expansão das fronteiras 
e da internacionalização”, completa 
a escritora e historiadora. 

Ü
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Oeste Limp
Produtos de limpeza 
Trata-se de uma empresa cuja atividade 
é industrialização e comercialização 
de produtos de limpeza automotivos, 
industriais e domiciliares.  Iniciou 
suas atividades no ano de 1997, em 
Entre Rios do Oeste, sendo na região 
Oeste, a indústria pioneira na produção 
de sabão de álcool. Hoje conta com 
um moderno parque fabril, com alta 
capacidade de produção, garantindo 
assim a produção dos mais diversos 
produtos, assegurando mais agilidade e 
comprimento com nossos clientes. 
Atualmente, contando com mais de 100 
produtos, com muita qualidade para 
melhor atender os consumidores de quatro 
estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
A empresa está localizada no parque 
industrial de Entre Rios do Oeste. O 
telefone é o 45 3257-1129.

Ü
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 O ciclismo é um esporte que 
envolve uma pessoa e um 
equipamento: a bicicleta. Mas, 
melhor do que isso, pode 
envolver muitas pessoas e 
muitas bicicletas, juntas. É o que 
acontece em Marechal Rondon 
e região. Trata-se de um esporte 
que está crescendo muito, já 
que possibilita conhecer muitos 
lugares diferentes, tanto no 

município quanto em outras 
cidades. São belas paisagens 
e muitos caminhos. Isso tudo, 
aliado a benefícios como: a saúde 
do corpo e da mente.
Nesta semana a reportagem do 
jornal Tribuna do Oeste vai contar 
a história de um desejo que se 
tornou realidade e hoje inspira 
e motiva dezenas de mulheres 
rondonenses. 

Jaqueline Boveto: “O que mudou na minha vida após o 
pedal das meninas? Então, antes eu praticamente só trabalhava 
(faço sobrancelhas) e estudava. Hoje eu continuo, mas com 
um mover no meu coração diferente. Minhas clientes veem 
que estou muito mais alegre e disposta. Tiramos muitas fotos 
e postamos nas redes sociais. Elas chamam a atenção, porque 
faziam uns 6 anos que não tirava fotos somente minha. Já nos 
meus estudos, o que estava aprendendo com Jesus na teoria, 
tive a oportunidade de pôr em prática. Exercer o amor ao meu 
próximo e firmando minha identidade. Cuidando, incentivando, 
ficando perto de quem está começando, me colocando no 
lugar da outra, falando palavras de apoio, isso tem feito muita 
diferença na vida de muitas mulheres. Superamos situa-
ções adversas, até mesmo perda de pessoas da família. Ver 
a mudança dessas mulheres me impulsiona a fazer o meu 
melhor pelo grupo, a doar-me por essa causa. O meu desejo 
é que muitas mulheres conheçam o Pedal das Meninas e aqui 
encontrem uma renovação de mente, um novo estilo de vida. 
Venha fazer parte dessa família você também”. 

Debora Tatiani Testi: “O ciclismo representa para mim liberdade. 
Pedalar me permite entrar na famosa ‘caixinha do nada’. Através do 
pedal, aprendi a admirar a natureza e tudo o que o mundo tem a nos 
oferecer e que muitas vezes não damos valor. Pedalar é ter a oportu-
nidade de apreciar os mesmos caminhos, mas com outros olhos. Meu 
primeiro pedal foi dia 13 de setembro de 2020. Comecei a pedalar 
com o grupo de amigas do trabalho no qual sou muito grata, pois foi 
ali que nasceu a paixão pelo pedal. Dia 15 de novembro de 2020 fiz 
meu primeiro pedal com o grupo Pedal das Meninas. Participar deste 
grupo é muito gratificante, pois em cada pedal é possível perceber 
o cuidado, preocupação, carinho, respeito e atenção que existe. É 
um grupo muito unido. Um dos motivos que me levou a participar 
do grupo foi as lindas fotos postadas pelo grupo e a vontade de fazer 
pedais mais longos. Quando comecei a pedalar eu até achava as 
pessoas que pedalavam muito ‘loucas’ e não é que hoje faço parte 
desse time de loucos e tenho muito orgulho em dizer que conquistei 
200km. Pedal cheio de vitória e superação. Amo tanto pedalar que 
sempre procuro incentivar as pessoas ao meu redor, uma delas é meu 
esposo que aos pouquinhos que está começando a pedalar comigo”. 

Monique Mrozinski Schroder: um 
desejo que se tornou realidade

Mulheres unidas, também no ciclismo

Duas integrantes do grupo, em breve depoimento, relataram as experiências vividas e o que representa o pedal em suas vidas. 

GRUPO PEDAL DAS MENINAS, DE MARECHAL 
RONDON, GANHA PERIODICAMENTE NOVAS 
INTEGRANTES E JÁ SOMA 170 MULHERES

Um desejo
A idealizadora do Grupo Pedal das Meninas é Monique Mro-
zinski Schroder. Ela conta que tudo começou de um desejo 
enorme em seu coração de pedalar com mulheres. “Come-
cei chamando algumas amigas, que sabia que iriam gostar. 
Algumas já pedalavam e outras não. Assim, nosso primeiro 
pedal aconteceu em um sábado à tarde. Foram muitas con-
versas, fotos e risadas. Meu coração transbordava de tanta 
felicidade. A partir deste dia, os sábados à tarde estavam 
reservados para pedalar”, destacou Monique.

Realização
Ela mencionou que pelas redes 
sociais, foram surgindo mais meni-
nas que olhavam as várias fotos que 
eram feitas nos passeios e começa-
vam a participar. Outras, por convite 
de quem acabara de experimentar o 
passeio. “Aquele meu desejo inicial 
de apenas reunir algumas mulheres, 
se tornou hoje este grupo maravi-
lhoso. São 170 integrantes. Tenho 
convicção que esse crescimento 
está fundamentado em amar, ajudar, 
orientar e estimular as mulheres 
a cuidarem mais de si através da 
pratica do ciclismo. Independente-
mente se você é ativa ou sedentária, 
lhe garanto que no ciclismo surgirá 
novas amizades, muitas risadas 
e posso afirmar que terá muito 
conhecimento, inclusive de troca de 
pneu, de um novo mundo e muita, 
mas muita leveza no pensamento”, 
ressaltou a ciclista.

Inspiração
Os passeios do grupo acontecem, 
principalmente, nos finais de semana. 
Porém, durante a semana, grupos 
menores são formados para a prática 
do esporte. Os horários de saída são 
combinados pelas redes sociais, 
especialmente via WhatsApp. O grupo 
possui uma página no Instagram @
pedal.dasmeninas, onde dezenas de 
maravilhosas fotos podem ser vistas 
dos muitos passeios já realizados e 
muitos depoimentos inspiradores. 
“Nós, do Pedal das Meninas, vamos 
continuar inspirando mulheres a uma 
mudança de estilo de vida e isto pode 
ser um convite a você que está lendo 
esta reportagem. Se seu coração se 
encheu de vontade de viver o que 
estamos vivendo, é só vir conosco”, 
convidou Monique.  
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*Para melhorar o humor

Dormir bem
Dormir pelo menos 8 horas por dia é essencial para que o cérebro 
possa descansar dos afazeres diários e conseguir realizar suas funções 
químicas, que incluem a produção de hormônios que aumentam a 
sensação de bem estar e descanso, e consequentemente melhoram 
o humor. Durante o sono, o corpo diminui a produção de cortisol e 
adrenalina, ajudando a diminuir o estresse.

Atenção a alimentação
Certos alimentos como o feijão, amêndoas, banana, salmão, nozes e 
ovos, podem auxiliar na produção de dopamina e a serotonina, que são 
os hormônios da felicidade e bem estar, além de ajudarem a regular o 
sistema nervoso, melhorando o humor e reduzindo o estresse e ansiedade. 

Fazer uma atividade que goste
Reservar um tempo para fazer uma atividade que goste como ler, 
ouvir música, desenhar ou andar de bicicleta, também é uma forma 
de aumentar os níveis de endorfina, que é liberado pela hipófise e 
hipotálamo e atua como neurotransmissor, promovendo a sensação 
de prazer e melhorando o humor.

Atividades de relaxamento
As atividades de relaxamento como a meditação e ioga, reduzem os níveis de 
cortisol, o hormônio do estresse, além de ajudar a entrar em contato consigo 
mesmo, muitas vezes deixando claro sentimentos que não se percebe ao 
longo do dia a dia. Isto torna mais fácil o processo de se aproximar do que 
faz bem, e abandonar costumes que podem causar tristeza e angústia. 

Terapias alternativas
Terapias holísticas como a acupuntura, auriculoterapia, reiki e musicoterapia, 
são práticas que ao longo do tempo, podem melhorar o humor. Por proporcionar 
relaxamento e autoconhecimento, ajudando a lidar melhor com situações 
que anteriormente poderiam causar estresse e esgotar a energia da pessoa. 
Além destas, a aromaterapia por poder ser feita em conjunto com outras 
atividades diárias, é uma ótima técnica para melhorar o humor.  

 Um bom dia acompanhado de um 
sorriso, conversas agradáveis, contar piadas 
e ter momentos de descontração com 
amigos e familiares são exemplos de atitudes 
e comportamentos de uma pessoa com bom 
humor. Falar de bom humor é maravilhoso, não 
é mesmo? A sensação que temos é de leveza, 
as pessoas ficam mais alegres quando estão de 
bom humor. Você consegue passar a maior parte 
do seu tempo com bom humor?

Se a sua resposta for não, que tal conhecer 
um pouco mais dos benefícios que esse estado 
de espírito pode proporcionar a sua saúde? 
Considerando que as pessoas estão sempre em 
busca de evolução e desenvolvimento, sugiro 
que você reflita sobre sua vida e sua rotina a fim 
de perceber o nível do seu bom humor, ou seja, 
comece a notar se você tem ficado com mais 
ou menos bom humor durante seu dia e tente 
mudar para melhor naquilo que for preciso.  

é essencial para 
a vida e faz bem 

para a saúde

O bom humor 
UMA PESSOA BEM-HUMORADA 
PRODUZ MAIS ENDORFINA E POR 
ISSO CONSEGUE SOFRER BEM MENOS 
QUE A MAIORIA DAS PESSOAS QUE 
VIVEM ESTRESSADAS

Sofre menos
Uma pessoa bem-humorada produz mais endorfina e por isso consegue 
sofrer bem menos que a maioria das pessoas que vivem estressadas. A 
endorfina é o hormônio capaz de fazer com que as pessoas relaxem, ele 
controla a pressão sanguínea, mantém o bom humor, melhora o sono e o 
desempenho sexual.
Diante de tantos benefícios que o bom humor pode provocar na vida de 
uma pessoa, será que viver de bom humor é o que as pessoas precisam para 
viver mais? Bom, se o bom humor traz tantos benefícios a saúde, acredito 
verdadeiramente que viver bem-humorado auxilia uma pessoa a viver mais. 
O mau humor só consegue atrair coisas negativas para a vida das pessoas, por 
isso, tente manter-se ligado ao bom humor.
Uma pessoa mal-humorada vive triste, estressada e angustiada, e 
diferentemente do bom humor que libera a endorfina, o mau humor 
libera a adrenalina, o que causa diversos sintomas como: dores de cabeça, 
palpitação, arritmia cardíaca, tremores, mãos frias, dores no estômago, 
estresse e até mesmo falta de ar.

 A doença tem função, sim, a 
de te mostrar que algo está dis-
funcional em você, que precisa 
ser mudado, precisa ser olhado, 
precisa ser incluído, está fora de 
ordem, fora do natural.

Começa pelos sintomas, mas 
geralmente não entendemos por 
que eles aparecem, o autoconhe-
cimento traz a clareza necessária 
que precisamos.

Tudo que fica guardado em 
algum momento vem à tona, come-
çam a aparecer os sintomas no seu 
corpo, dores de cabeça, dores no 
corpo, dor de garganta, problemas 
renais, gastrites crônicas, alergias 
de pele, são muitos e eles vem para 
te mostrar que algo não está bem.

Vai chegar o momento em 
que a alma não aguenta mais e 
no corpo as doenças aparecem.

O resfriado escorre quando o 
corpo não chora.

A dor de garganta aparece 
quando não é possível comunicar 

Denise Schuller
Terapeuta emocional e comportamental
Trabalho com Leitura corporal, Reiki
Cursando Geobiologia Alquímica, Constelação Sistêmica.
Contato: (45) 99917-3462 Instagram: @denise_schuller  Facebook: Denise Schuller
E-mail: deniseschuller_mcr@outlook.com  

DENISE SCHULLER

Doença tem função? 

as aflições.
O estômago arde quando a 

raiva não consegue ser expressada.
O corpo engorda quando a 

insatisfação aperta.
A dor de cabeça deprime 

quando as dúvidas aumentam.
O coração desiste quando a 

vida parece não fazer mais sentido.
A alergia aparece quando o 

perfeccionismo fica intolerável.
As unhas quebram quando as 

defesas ficam ameaçadas.
Os joelhos doem quando o 

orgulho não se dobra.
Quer entender como é possí-

vel transformar sua vida? Posso 
te mostrar como fazer, posso te 
ajudar nesse caminho de cura e 
autoconhecimento.

Manter-se motivado
Mas, e quando o mau-humor não pode ser previsto e simplesmente algo acontece deixando as pessoas de 
mau humor?
Bom, muitas coisas podem acontecer ao longo de um dia e de uma semana, por isso, é comum que esses 
acontecimentos tirarem o bom humor das pessoas. Coisas como: um boleto para pagar, uma multa de 
trânsito inesperada, uma reunião de trabalho que não teve bons resultados, um desentendimento com o 
parceiro (a), um filho que não vai bem na escola. Tudo isso pode tirar o bom humor de uma pessoa e nem 
sempre isso pode ser evitado.
Diante disso, sabemos que o melhor a fazer é manter-se motivado, otimista e como pensamento sempre no 
lado bom que as coisas trazem. Os desafios sempre vão existir e cabe a você decidir como levar isso a diante, 
se é com bom humor e com pensamentos positivos ou se é com mau-humor e negatividade. 

O bom humor e 
suas peculiaridades
Você já parou para pensar 
em como vivem as pessoas 
que conseguem manter o 
bom humor ativo? Alguns 
estudos comprovam que 
essas pessoas são mais 
comunicativas e saudáveis. 
Isso mesmo! Lembre-se dos 
seus momentos com bom 
humor, como você se sente?
Posso apostar que você fica 
mais leve, com a sensação 
de que tudo está bem, seu 
relacionamento com as 
pessoas é o melhor possível 
e o sorriso está sempre 
em seu rosto. O que você 
não imagina é que o bom 
humor faz bem tanto para 
a seus relacionamentos 
interpessoais quanto para a 
sua saúde.

Benefícios
Já foi comprovado que o bom humor faz muito bem para a sua 
saúde, por exemplo:
l Sua pressão arterial pode diminuir;
l Seu colesterol bom também conhecido como HDL pode aumentar;
l Seu sistema imunológico fica fortalecido;
l Seus músculos ficam mais relaxados o que diminui sua tensão e 
dores musculares;

O bom humor reduz a ansiedade e o estresse, 
diminuindo também os sintomas da depressão.
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INGREDIENTES: 

MODO DE PREPARO: 

HORÓSCOPO
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HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Talvez o grande desafio seja o equilíbrio 
entre as diversas áreas da vida, ariano e 
também em suas relações. Será importante 
ouvir mais a intuição e saber a hora de 
falar ou silenciar. Assuntos de família 
estão em pauta tanto quanto os de 
trabalho. É fundamental ser coerente 
com o que acredita e cuidar melhor de 
seus relacionamentos afetivos.
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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?
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as instruções da embalagem.
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creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

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

É importante cuidar mais de você, virginiano, 
incluindo prazer em sua vida. Estar com 
amigos, conversar com gente querida pode 
ser inspirador. É um bom momento para rever 
e ajustar expectativas em suas relações e 
parcerias. Antigos contatos podem voltar, mas 
projetos de trabalho podem se encaminhar. 
Muita coisa volta a fluir.
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creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

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

Os assuntos ligados à casa e a família 
estão em destaque, pisciano, tanto 
quanto as relações, sejam elas afetivas ou 
profissionais. Tente encontra equilíbrio em 
tudo que for fazer e também estabelecer 
seus limites, para não ceder demais 
quando isso não for necessário. Cuide de 
sua energia emocional e física. Descanse 
o quanto precisar. 
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ao meio, por cima. Com uma colher
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Muita calma nessa hora, taurino. O céu 
está intenso e pede algumas mudanças 
de postura. Mas não precisa dar conta de 
tudo sonho. Poder conversar com alguém 
sobre o que está sentindo é essencial. 
Mas vale a pena rever suas amizades, 
tanto quanto é hora de repensar seus 
projetos futuros e prioridades na vida.
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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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te do leite e acrescente ao creme.

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

É um bom momento para fazer uma 
avaliação profunda sobre sua vida, 
leonino, avaliando o que você precisa 
mudar. Vale a pena organizar melhor a 
rotina, pensando em deixar seus horários 
mais tranquilos para que possa cuidar 
também do bem estar e qualidade de 
vida. Assuntos de trabalho podem trazer 
sensação de urgência: mantenha a calma.
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Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um novo ciclo está começando para 
você, canceriano. É importante refletir 
profundamente sobre o que quer para sua 
vida e saber o que fazer para transformar 
sonhos em realidade. Cursos e estudos 
são bem vindos, assim como as conversas 
mais profundas. O foco da semana está 
em suas relações, que podem pedir mais 
cuidado e atenção.
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e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Vale a pena repensar suas relações 
e a forma como se dedica a cada 
uma delas, escorpiano. Se algum 
relacionamento está passando por 
desafios, as coisas podem ficar mais 
intensas, pedindo conversa e solução. 
Os assuntos intelectuais estão entre 
os mais favorecidos do momento, 
assim como possíveis viagens futuras.
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Suas emoções estão mais à flor da pele, 
capricorniano, num momento no qual suas 
relações estão em destaque. É importante 
avaliar o que é mais importante, o quanto 
pode ou deve ceder mais, enquanto também 
sabe impor seus limites em determinadas 
situações. Não se esqueça de cuidar da sua 
saúde - física, mental e emocional.
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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.

Olhe para dentro, aquariano, nesta semana 
que favorece tanto o autoconhecimento. Cuide 
com afeto dos assuntos de trabalho e dos 
cuidados com sua saúde. Não negligencie 
o que está sentindo. Pense bem no que 
precisa mudar, retomar ou ajustar em sua 
vida. O momento é super favorável para 
repensar a rota e os rumos de sua vida.

Palavra cruzada
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Cuide melhor dos assuntos da casa e da 
família, libriano, mas não deixe isso tudo te 
estressar. Isso porque a semana já promete 
ser um pouco mais difícil pra você, com 
situações mais extremas e complicadas. 
Evite a impulsividade, especialmente na 
hora de gastar e comer. Os assuntos de 
trabalho devem ser cuidados com mais afeto.

Você pode sentir tudo muito mais intenso 
neste momento, geminiano, mas também 
vai perceber que muita coisa passa a fluir. 
É fundamental colocar em prática seus 
pensamentos e revisões dos últimos tempos. 
Assuntos de trabalho podem mudar de 
direção e você pode resgatar e realizar 
antigos sonhos e projetos.

Um bom momento para avaliar suas 
emoções, sagitariano. Assuntos familiares, 
pessoais, afetivos e domésticos podem 
trazer questões do passado a serem 
ajustadas. Os assuntos financeiros também 
estão em pauta durante a semana, sendo 
um período favorável para cuidar disso 
mais de perto. É fundamental que você 
saiba o que valoriza.

Humor
A mala

Trabalho no aeroporto nos balcões de check-in e, por 
questão de rotina, pergunto sempre ao passageiro: 

– Essa mala é sua? 
Um dia, um jovem pareceu hesitar perante a pergunta e, 

meio corado, confidenciou: 
– É do meu cunhado, mas ele me emprestou.

Gêmeos
O colega de trabalho pergunta ao outro:

– Quer dizer então que você é pai de gêmeos? Com quem 
eles se parecem?

– Um com o outro! – responde o pai entusiasmado.

Pegue uma forma de sua preferência e unte-a com manteiga e açúcar
Estando untada, espalhe as fatias de maçã por toda a forma e coloque delicadamente 
a groselha por cima das maçãs, reserve. Bata as claras em neve e reserve. Na batedeira 
bata a manteiga, com o açúcar e as gemas
Bata até formar um creme esbranquiçado e leve. Adicione aos poucos, sem parar de 
bater, a farinha de trigo, alternando com o iogurte
Quando estiver tudo bem misturado, desligue a batedeira e agregue delicadamente as 
claras em neves e, em seguida, o fermento em pó.
Coloque essa mistura na forma onde se encontra as maçãs com groselha.
Leve para assar forno preaquecido a 200º C. Quando o bolo tiver crescido, reduza o 
forno para 180º C até que esteja pronto (faça o teste do palito).

l 4 ovos (claras em neve)
l 2 xícaras de açúcar
l 100 g de manteiga
l 1 iogurte natural

l 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo
l 1 colher de sopa fermento em pó
l 3 maçãs fatiadas
l 1 xícara de groselha

Bolo maçã do amor
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Ação que
precede o

êxito

Náilon,
elastano e

viscose

(?), harmo-
nia e ritmo:
elementos
da música

(?) Affleck,
diretor e
ator de
"Argo"

Sucesso
de Zeca
Baleiro
(MPB)

Solução de
(?), antis-

séptico
laranja

Pedido da
plateia ao
final de
shows
Cada 

membro do
conselho
de classe

Letra a
que se

apõe til no
espanhol

Cortar com
a ferra-

menta do 
marceneiro

Diz-se da 
doença que
pode levar

à morte
Pai de

Thor, na
mitologia
nórdica

Segmento
de HQ

publicado
em jornal

Órgão
mundial do
comércio

(sigla)
Detêm a 

autoridade
no patriar-

cado

País afri-
cano cuja
capital é
Bamako

O (?) da
vida: a
velhice
(poét.)

"(?) vale
astúcia

que força"
(dito)

Programa 
apresenta-
do por Le-
da Nagle

De (?):
"black tie"
(?) Bello,

atriz 

Magro, 
em inglês
Artigo do
contrato

Dígrafo de
"passar"

4, em
romanos

Divisão da
piscina 
Grito de
torcidas 

Forma dolorosa de
verificar se uma

pessoa está acordada
Hora canônica (Rel.)

Piloto bra-
sileiro ho-
menagea-
do nos 20 
anos de sua
morte, o-

corrida em
1/5/1994 

Aves do
cerrado
Períodos 

geológicos

"Internet",
em IE
O AVC
(Med.)

Saliência 
do desenho
Cidade da
Toscana

Estúpido
Pronome 
demons-
trativo

Raiva;
fúria

Bebê, em
inglês

Agência de 
espiona-
gem dos 

EUA (sigla)

Que gozam
de saúde

(fem.)

Calmas;
tranquilas

Interjeição
de apoio
Moradora
do Éden

Colocar as (?) de mo-
lho: tomar precauções

Cópia do 
documento

A cultura
dos meios
de comunicação de

massa (ing.)

"Nada", na
linguagem
da internet
Adolescen-

te, em
inglês

3/noa. 4/baby — odin — slim — teen. 9/telegrama. 10/mainstream.

 Mal entendido 
A moça entra na Loja e pergunta para o vendedor: 

- Posso experimentar esse biquíni na vitrine? 
E o vendedor responde: 

- Poder, pode, mais você não acha melhor experimentar no 
provador?

A ex-mulher
Depois de quatro anos de separação, eu e minha mulher nos 

divorciamos amigavelmente. Eu queria namorar de novo, 
mas não fazia ideia de como começar, então decidi procurar 

nos classificados pessoais do jornal.
Após ler todos os anúncios, marquei três que pareciam possíveis 

em termos de idade e interesses, mas adiei as ligações.
Dois dias depois havia uma mensagem da minha ex-mulher 

na secretária eletrônica:
– Passei pela sua casa hoje para pegar ferramentas 

emprestadas e vi os anúncios que você circulou. Não ligue 
para a da segunda coluna. Sou eu.



Social
cristinekempp@gmail.com

Aniversariantes da Semana 
l QUINTA (24)
Gabriela Wild Henke, Noeli Bloedorn, Joao Antunes, 
Cristiane Herpich, Carol Luz, Adílio Dos Santos, Nelicia 
Kottwitz, Dilce Fhynbeen, Elza Alves, Rosane Décio Verruck 
Verruck, Argeu Souza, Fabiani Baungardt Knop, Cleia 
Ruver, Fernando Freitas, Alexsandra Ricken, Elaine Franciele 
Besen, Luiz Fernando Cerni, Affonso Celso Gonçalves Jr., 
Judite Gonçalves De Azevedo Muller, João Livi

l SEXTA (25)
Vítor André, Tania Noll, Lucidio Vorpagel, Marlei Machado, 
Teresinha Trento, Arieli Hachmann, Daniela Aysha, Michele 
De Coelho, Wilson João Zonin, Darlene Isabel, Angela 
Simoni Reis, Manu Oliveira

l SÁBADO (26) 
Emerson Lago, Sueli Hachmann, Marigor Eliani, Edvaldo 
Almeida, Alexandra Manelasque, Marcia Andrea, Angelica 
Henick, Mirian Klassmann, Fernando Junges, Willian 
Langer, Daniela Lermen

l DOMINGO (27)
Isai Marcelo Hort, Flávia De Campos Lambert, Amanda 
Henteges, Rosane Closs, Angelica Barbosa, Sonia Oliveira, 
Bruna Yasmin, Edson Cabral da Silva, Andrea Weirich

l SEGUNDA (28)
Reni Lorenz, Angela Skrosk, Marly Moritzen Wammes, Reni 
Lorenz, Leco Griep, Willyans Lamb, Everton Chaves Dos 
Santos, Gisela Stern, Clarice Dahmer, Sidriane Kelm, Sônia 
Regina Nunes, Daiana Stein

 O tim tim da semana vai para 
a  Gabriela Wild Henke que hoje (24) completa 

mais um ano de vida. Na foto ela está acompanhada 
do esposo Mateus e do filho Lucas

Momento em 
família de Michele 
Inês Becker, de 
Entre Rios do 
Oeste, com o 
esposo Gilberto e 
o filho do casal. 
Eles comemoram o 
aniversário dela 
no dia 29

l TERÇA (29)
Luiz Carlos de Lima, Luana Machado Drehmer, Adriana Follmann, 
Cerleny Masria Smaniotto Drehmer, Michele Inês Becker, Claci Becker, 
Victor Hugo, Julia Gund, Renate Mauller Knaul, Leila Miranda

l QUARTA (30)
Simone Giese, Josiane Campos de Oliveira, Jaciane Bunzen, Wilmar 
Winter, Laci Bergmaier, Marcelo Moraes Barros, Loreni do Prado, 
Bruni Luís Neuberger, Djéscica Djessei Backes
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CMEI Gotinha de Mel de Pato Bragado 
retoma atividades presenciais

ESTÃO SENDO CUMPRIDOS TODOS OS PROTOCOLOS DE SAÚDE, PRIORIZANDO A SEGURANÇA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SERVIDORES E CRIANÇASÜ

 Buscando conhecer melhor 
a realidade das escolas e ter uma 
aproximação maior com alunos, pro-
fessores e colaboradores, o prefeito 
de Mercedes Laerton Weber, acom-
panhado da primeira-dama Lizandra 
Weber e a Secretária de Educação 
e Cultura Juciane Brum, realizaram 
visitas a todas as escolas da rede 
municipal de ensino de Mercedes.

Além de conhecer a realidade 
das instituições de ensino e ouvir as 
demandas dos servidores, o prefeito 
ainda deixou uma lembrança aos 
alunos e colaboradores.

O município de Pato Bragado 
retomou nesta quarta-feira (23), 
o atendimento presencial para 
crianças menores de dois anos, 
no Centro Municipal de Educa-
ção Infantil (CMEI) Gotinha de Mel.

Será um dos poucos municí-
pios da região a retomar as ativi-
dades educacionais para crianças 
na idade de creche, desde o início 
da pandemia.

Conforme o vice-prefeito e 

secretário de Saúde, John Nodari, 
a administração municipal sempre 
buscou cumprir todos os protocolos 
estabelecidos por órgãos de saúde, 
o que tem garantido resultados 
positivos na retomada escalonada 
das atividades presenciais na rede 
de ensino. “Várias reuniões acon-
teceram entre as Secretarias de 
Educação e Saúde, professores, 
servidores e os pais dos alunos, 
para que a retomada das atividades 

fosse possível, sempre levando em 
conta as dificuldades enfrentadas por 
muitas famílias bragadenses”, relata.

Em fevereiro, foram retomadas 
as atividades presenciais e escalo-
nadas para o ensino fundamental, 
passando para turmas com alunos 
de quatro e cinco anos; depois para 
a pré-escola (crianças com dois e 
três anos) e agora para frequen-
tadores do CMEI Gotinha de Mel 
(crianças menores de dois anos).

O secretário de Educação e Cul-
tura, Júnior Ivan Bourscheid, explica 
que a retomada do presencial com 
a creche será um projeto piloto 
para ajustes dos protocolos, com 
previsão de que outras turmas 
também retomem as atividades 
de forma escalonada (intercalando 
ensino híbrido e presencial), após 
o recesso do mês de julho deste 
ano. “Viemos cumprindo todos os 
protocolos de saúde, priorizando 

a segurança dos professores da 
educação infantil, servidores e 
crianças”, garante. 

Conforme a diretora do CMEI, 
Claudete Nienkotter, a turma piloto 
é a do berçário 2, que foi esco-
lhida em razão de apresentar 
mais fases de desenvolvimento, 
tanto motor, quanto afetivo. Ela 
conta que são bebês que estão 
engatinhando, levantando e 
dando os primeiros passinhos. 

 A Prefeitura de Nova Santa 
Rosa implantou nova sinalização 
de trânsito em dois pontos da 
Avenida Tucunduva, no centro da 
cidade. Os pontos que sofreram 
alteração são o cruzamento da Avenida 
Tucunduva com a Rua 25 de Julho, e 
o cruzamento da Avenida Tucunduva 
com a Rua Santo Américo, ambas as 
ruas deixaram de ser preferenciais. A 
mudança está sinalizada com placas, 
lombada e faixas de pedestres.

Desde sexta-feira (18) a Avenida 
Tucunduva passa a ser preferencial 

desde a Avenida Santo Cristo até 
a Rua Pastor Hugo Eggers.

A mudança foi feita prezando 
pela segurança dos alunos da Escola 
Municipal Getúlio Vargas, tendo em 
vista o intenso movimento de carros 
e caminhões que passavam pela 
lateral da escola em alta velocidade.

Enfatizando que de acordo com 
o Plano Diretor do município a Rua 
25 de Julho não é rota de caminhão. 
A rota de caminhões é composta 
pelas ruas Santo Américo, Juscelino 
Kubitschek, Boa Vista e Campinas.

 Recentemente autoridades de Entre 
Rios do Oeste se reuniram com a gestora 
de projetos do Sebrae, Angélica Fonseca 
Weirich, para a assinatura do contrato 
do programa Cidade Empreendedora, 
projeto este que a partir de agora será 
custeado integralmente pelo Sebrae PR. 
Sendo assim o Sebrae – PR, continua 
sendo parceiro do Município de Entre 
Rios do Oeste, atendendo às mais diver-
sas demandas do setor empresarial, no 
que tange as áreas de gestão.

Entre Rios do Oeste e Sebrae renovam parceriaMotoristas devem ficar atentos 
para nova sinalização de 

trânsito em Nova Santa Rosa

Prefeito de Mercedes visita educandários



TRANSMISSÕES AO VIVO PELA INTERNET COM ARTISTAS LOCAIS, CAMINHÃO CULTURAL ITINERANTE, VIOLINISTA SIMÃO WOLF, CULTO ECUMÊNICO, ATIVIDADES GAS-
TRONÔMICAS E CICLISMO, SÃO ALGUMAS DAS ATRAÇÕES QUE COMPÕEM O CRONOGRAMA QUE SERÁ DESENVOLVIDO NO MÊS DE JULHO

Ü

Geral 15Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

24 de junho de 2021

Comemoração dos 61 anos de Marechal 
Rondon terá programação alternativa

RECEBEU LICENÇA PRÉVIA
VILMAR ANSELMO FELDKIRCHER E ERNANDES 
FELDKIRCHER, tornam público que receberam do 
Instituto Água e Terra  - IAT a Licença Prévia, para 
a atividade de suinocultura terminação, localizada 
no imóvel na Linha Dona Oliva, Esquina Céu Azul, 
Santa Helena/PR.

REQUER LICENÇA INSTALAÇÃO
VILMAR ANSELMO FELDKIRCHER E ERNANDES 
FELDKIRCHER, tornam público que irão requerer 
ao Instituto Água e Terra  - IAT a Licença Instala-
ção, para a atividade de suinocultura terminação, 
localizada no imóvel na Linha Dona Oliva, Esquina 
Céu Azul, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Marcelo Ernest torna público que recebeu do IAT 
Licença Ambiental Simplificada para Empreendimento 
de Suinocultura, com validade até 05/06/2027, 
modalidade de terminação, porte pequeno, a 
ser instalado na Linha Sanga Vera, distrito sede, 
município de Nova Santa Rosa, PR.

SÚMULA DE EMISSÃO RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Gildo Lenz torna público que recebeu do IAT a 
Renovação de Licença Ambiental Simplificada para 
Empreendimento de Suinocultura, com validade 
até 04/06/2027, modalidade de terminação, porte 
pequeno, a ser instalado na Linha 1º de Março, 
distrito sede, município de Nova Santa Rosa, PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Alberto Schumacher torna público que irá requerer 
ao IAT, Licença Prévia para Suinocultura a ser 
implantada no Lote Rural nº 68/B, 38º Perímetro 
da Fazenda Britânia, Linha Sanga Alegre, Mer-
cedes, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Vilson Model, torna público que irá requerer do 
IAT-PR, a Renovação da Licença de Operação para 
atividade de suinocultura, localizada no Distrito de 
Iguiporã - 85960-000 - Marechal Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Vilson Model, torna público que recebeu do IAT-PR, a 
Licença de Operação para atividade de suinocultura, 
localizada no Distrito de Iguiporã - 85960-000 - 
Marechal Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO
 DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Rejane Beatriz Deimling Webler torna a público 
que recebeu do IAP Renovação da Licença de 
Operação de Suinocultura, implantado sobre o LR 
34-A do Per 20, no Município de Quatro Pontes, 
PR, Validade até 06/10/2024.

SÚMULA DE EMISSÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Erno Pedro Deimling, torna público que recebeu do 
IAP Licença de Operação de Suinocultura, no Lote 
Rural 55, Per 13, Linha Tereza, Quatro Pontes, PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Rudi Kuns  torna a público que recebeu do IAT 
Renovação de Licença Simplificada de Suino-
cultura, implantado na Chac. 142-143, perímetro 
Suburbano, no Município de Quatro Pontes, PR, 
Válida até 04/05/2027

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Miguel José Heck torna a público que recebeu 
do IAT Renovação de Licença Simplificada de 
Suinocultura, no LR 31 do Per 06, no Município 
de Quatro Pontes, PR, válida até 26/04/2027.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Nilton Janke, torna a público que recebeu do IAP 
Renovação de Licença Simplificada de Suino-
cultura, implantado no LR 63-A do Per 16, Linha 
Arapongas, Distrito de Novo Sarandi, Município 
de Toledo, PR, Válida até 26/04/2024.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fabio André T. Gisch torna público que recebeu do 
IAP Renovação de  Licença Ambiental Simplificada 
para Suinocultura, implantado no Lote Rural 201-A, 
do Per 20, Linha São Cristóvão, no Município de 
Marechal Candido Rondon, PR, valida até 18/03/2027.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Ilário Lauri Schroder, torna público que irá requerer 
do IAP Renovação de Licença Ambiental Simplifi-
cada para Suinocultura, no Lote Rural 249-A, Per 
15, no Município de Toledo, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Paulo Eduardo Mittanck e Ricardo Arno Mittanck torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada 
para atividade de bovinocultura a ser implantada na 
Chácara nº 103.A/104/23 zona suburbana do município 
de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISÃO
 DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CEZAR LUIZ MALDANER E IVANIR FINKLER 
MALDANER, tornan público que receberam do 
IAT, Licença de Operação para a atividade de 
Suinocultura no Sistema Terminação destinada 
a 4.000 animais, implantada no Lote Rural 80 
–  Linha Felicidade – Distrito De São Clemente - 
Santa Helena – Pr, com validade até 05/05/2025.

SÚMULA DE EMISÃO DA RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Roberto Kazuo Nabeyama e Iracema Do Prado 
Nabeyama, tornam público que recebeu do IAP, a 
renovação da Licença de Operação, para a atividade 
de Suinocultura no Sistema de Terminação destinada 
a 2.000 animais, implantada no Lote Rural Número 31 
da gleba 11 –  Distrito de São Roque - Santa Helena, 
PR, com validade até 19/06/2024.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

JAIME FAVARETTO, torna público que recebeu do 
IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de Avicultura na Modalidade Matrizeiro de Recria 
destinada a 140.000 aves, implantada em Parte do 
Lote 365 – Linha São Caetano, São Jose da Palmei-
ras- PR, com validade até 20/02/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Romario Ferraz Gomes, Eloidi Freder Gomes e 
Luis Freder Gomes, tornam público que receberam 
do IAP, Licença de Operação Instalação para a 
atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 2.600 animais, implantada em Parte 
do Lote Rural 30 da Gleba 11 - Distrito De São 
Roque - Santa Helena – Pr, com validade até 
06/05/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

MARCIO BICKEL torna público que recebeu do 
IAT, a Licença de Operação para AMPLIAÇÃO DA 
ATIVIDADE DE SUINOCULTURA UPL instalada 
NO LOTE RURAL N°228/229/230A DO 35° PERÍ-
METRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

MARCIO BICKEL torna público que recebeu do 
IAT, a Licença de Instalação para A ATIVIDADE 
DE SUINOCULTURA UNIDADE DE RECRIA a ser 
implantada NO LOTE RURRAL N°1662-A/163/B 
DO 35° PERÍMETRO - MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON-PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

AGRO BICKEL LTDA torna público que recebeu 
do IAT, a Licença de Instalação para A ATIVIDADE 
ARMAZENADORA DE PRODUTOS AGROTÔ-
XICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS a ser 
implantada NO LOTE RURAL N°228/229/230A 
DO 35° PERÍMETRO, MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON-PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

EVANDRO RUPOLO torna público que recebeu 
do IAT, a Licença Simplificada para A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA a ser implantada NO LOTE 
RURAL N°10C, LINHA AJURICABA, MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON-PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

RUDIMAR ANTONIO BLATT torna público que 
recebeu do IAT, a Licença Simplificada para A 
ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TERMINA?O 
a ser implantada NO LOTE RURAL N°108/C 
DO 22°PERÍMETRO, MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON/PR. 

 A prefeitura de Marechal Ron-
don e a PROEM (Fundação Pro-
motora de Eventos) trabalham na 
organização de uma programação 
alternativa para comemorar os 61 
anos de Marechal Rondon, cujo 
aniversário será no dia 25 de julho. As 
atividades serão desenvolvidas durante 
todo o mês de aniversário. Através 
da portaria nº 467/2021, o município 
instituiu a Comissão Central Organiza-
dora responsável pela programação. 
Ela tem como presidente o prefeito 
Marcio Rauber; vice-presidente o 
vice-prefeito Ilario Hofstaetter (o Ila); 
e como coordenador executivo, o 
secretário de Administração, Ander-
son Loffi Schmoeller.

CICLISMO
De 1° a 24 de julho acontecerá 

o “Desafio de Ciclismo 61 anos - 
Conhecendo Marechal”. Haverá 
dois níveis e cada um com três 
trajetos diferentes, passando pelos 
distritos de Margarida, São Roque, 
Novo Três Passos, Novo Horizonte 
e Iguiporã. No nível iniciante, os 
trajetos serão de 18, 23 e 20 quilô-
metros. Já no nível “expert”, serão 
três trajetos de 61 quilômetros, cada. 
Para participar, haverá uma inscri-
ção solidária (fralda geriátrica ou 
litro de leite que será destinado ao 
Asilo Lar Rosas Unidas). Ao final os 
participantes receberão medalha.

O participante poderá escolher 
a data de realização dos percursos, 
desde que sejam realizados entre 
os dias 1º e 24. A comprovação 
será mediante aplicativos de celular, 
como o Strava.

Paralelamente também haverá 
o “Concurso de Fotos Pais e Filhos”. 
Para participar, é necessário que os 
pais realizem atividades de pedal 

com os filhos, com rotas e quilô-
metros de livre escolha, registrem 
e marquem #paisefilhosmarechal.

TRANSMISSÕES AO VIVO
Nos dias 06, 13 e 20 de julho 

serão realizadas transmissões ao 
vivo pela internet, com apresen-
tações musicais de artistas locais. 
As transmissões terão, também, 
outras atrações culturais.

Durante o mês de julho, na 
página da prefeitura no Facebook, 
também serão transmitidos devo-
cionais com padres e pastores, 
através do Conselho de Pastores 
de Marechal Rondon.

CAMINHÃO CULTURAL 
ITINERANTE

Nos dias 1º, 08, 15 e 22 de julho 
a atração será o caminhão cultural 
itinerante nos distritos, com a pre-
sença da Orquestra de Acordeons 
(que também se apresentará com 
outros instrumentos) e de coral.

No dia 1º, o caminhão estará 
nos distritos de São Roque (19h) 
e Margarida (20h); no dia 08, nos 
distritos de Porto Mendes (20h30), 
Bom Jardim (19h50) e Iguiporã 
(19h); no dia 15, nos distritos de 
Novo Três Passos (19h) e Novo 
Horizonte (20h); e no dia 22, na sede 
do município, a partir das 13h30.

DIA 23
No dia 23 de julho, à noite, 

haverá o caminhão cultural iti-
nerante, com show de rua com 
o violinista Simão Wolf. Trata-se 
de uma oportunidade ímpar de os 
rondonense terem acesso a uma 
atração inédita no município, com 
um show de iluminação e uma alta 
tecnologia em painéis de led.

No dia 23, após o caminhão 
cultural itinerante, haverá trans-
missão ao vivo com a orquestra 
de sopros. 

No mesmo dia, haverá um 
jantar organizado pelo Rotary, 
no sistema “drive thru”, à base 
de pratos típicos alemães.

Dia 24
Ao meio-dia, haverá almoço servido 

pelo Rotary, no sistema “drive thru”, à 
base de pratos típicos alemães. À tarde, 
transmissão ao vivo com artistas locais.

Dia 25
Na parte da manhã, acontecerá 

ato com autoridades, seguido de culto 
ecumênico e após, apresentações de 
música gospel, com artistas locais.

Ao meio-dia será oferecido 
almoço à base de costela na brasa, 
pelo CTG Tertúlia do Paraná, e tam-
bém Leitão à Marechal, servido pela 
JCI, também no formato “drive thru”.
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