
Sua satisfação, nosso compromisso.

www.grupocostaoeste.com.br Mercedes - PR

ENTREVISTA 

O JORNAL DOS MUNICÍPIOS
QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2019 - R$ 4,00 - Nº 68 -  ANO II

@tribuna do oeste tribunadooeste.com  (45) 99134-2572
@tribuna do oeste tribunadooeste.com (45) 99134-2572

QUINTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2021 - R$ 4,00 - Nº168 - ANO IV
O JORNAL DOS MUNICÍPIOS

Aromaterapia

Técnica terapêutica natural que vem ganhando cada vez mais adeptos, a aromaterapia utiliza o aroma e as partículas libe-
radas por diferentes óleos essenciais para estimular partes do cérebro, ajudando a aliviar os sintomas de ansiedade, insônia, 
depressão, asma, promove o bem-estar, fortalece as defesas do corpo, entre outros benefícios. A reportagem do jornal Tribu-
na do Oeste entrevistou uma aromaterapeuta e colheu depoimentos de pessoas que utilizam a terapia holística. Conheça um 

pouco mais sobre a prática. PÁGINA 09

Sigmar Herpich 
fala dos avanços 
conquistados na 
mandiocultura

PÁGINA 05

AREA-MCR e 
CREA-PR renovam 

parceria com o 
município de 

Marechal Rondon
PÁGINA 07
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editorial IMAGEM da SEMANA

COMO INVESTIR GANHANDO POUCO?

A frase “investir é só para quem 
tem dinheiro” ainda é vista como 
uma verdade por muitas pessoas, 
desta forma, cria-se um obstáculo e 
até um medo em começar a investir. 
O acesso à informação é o remédio 
para “curar” esse pensamento e pode 
ser o primeiro passo em direção a 
um planejamento financeiro a curto, 
médio ou longo prazo. 

O principal segredo para aqueles 
que querem começar a investir é ter 
disciplina, pois a partir de R$ 30,00 já 
é possível começar a aplicar o dinheiro, 
o Tesouro Direto é um exemplo. Já no 
mercado de ações é possível comprar 
uma única ação e também há fundos 
com valor de entrada de R$ 100,00. 

Vale ressaltar que não existe idade 
mínima para quem deseja começar 
no mundo dos investimentos, caso a 
pessoa seja menor de idade, basta 
que os pais ou responsáveis abram 

*Guilherme Ammirabile é assessor de 
investimentos da iHUB Investimentos.

l

uma conta. Atualmente, a B3 registra 
mais de 16 mil jovens de até 15 anos 
que investem na bolsa. 

Um exemplo é dedicar 50% do salário 
ou receitas que devem ser destinados 
para os gastos essenciais como aluguel, 
alimentação e transporte, 30% para coi-
sas consideradas “menos” essenciais 
como roupas e lazer e os 20% restantes 
podem ser destinados para os investi-
mentos, pensando na aposentadoria, por 
exemplo. Porém, caso não seja possível 
seguir essa divisão, não tem problema, 
pois o importante é poupar. 

O Tesouro Selic pode ser uma boa 
opção para quem está começando, pois 
se trata de um título público no qual 
a rentabilidade está atrelada à taxa 
básica de juros, a taxa Selic, que atu-
almente está em 4,25% ao ano. Além 
disso, esse tipo de investimento têm um 
risco baixo e alta liquidez, ou seja, se 
por algum motivo o investidor precisar 

Julho 
sem festa!
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editorial

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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sacar conseguirá acessar o patrimônio. 
Agora, quando o investidor consegue 
juntar seis vezes o seu custo mensal, 
é interessante começar a diversificar 
os investimentos. 

Para começar a economizar dinheiro, 
a disciplina é o maior aliado. Abaixo des-
taco cinco dicas que pode ajudar quem 
deseja poupar:

- Ao receber o salário é importante 
priorizar quanto e com o que você poderá 
gastar;

- Trace limites semanais, pois é uma 
boa forma de respeitar o gasto mensal;

- Abra mão de gastos supérfluos;
- Tenha um equilíbrio entre gastar 

conscientemente e economizar;
- É importante ter um momento de 

lazer, por isso, não guarde todo o seu 
salário.

Iniciamos o mês julho e se aproxima 
o aniversário de Marechal Cândido 
Rondon. Neste 25 de julho, mais uma 
vez não vamos poder comemorar o 
aniversário do município como gos-
taríamos e como Rondon merece. 
Mas, nem por isso podemos deixar de 
celebrar os 61 anos da nossa querida 
cidade. Será um celebrar sem aquela 
grande festa, pois, o momento ainda 
não nos permite uma comemoração 
como somos acostumados a fazer, mas 
traz uma boa oportunidade de reflexão.

O distanciamento tem nos afastado 
fisicamente, mas fez com que a gente 
valorize o que realmente importa: família, 
saúde, proteção. Ou pelo menos deverí-
amos ter apreendido depois de mais de 
um ano vivendo em meio a pandemia. 

Vivemos sim uma grande crise, uma 
instabilidade sem tamanho que parece 
que não vai ter fim nunca. O mundo 
não é mais o mesmo. Marechal Cândido 
Rondon não é mais a mesma, afinal 
o distanciamento social nos obrigou a 
mudar nossa rotina. A Covid-19 chegou 
e nos mudou, além de ceifar vidas de 
familiares e amigos.

Por tudo isso, esse aniversário de 61 
anos do nosso município, assim como 
foi em 2020, é mais uma vez será atí-
pico, mas não menos importante como 
aqueles aniversários com festa. Dona 
de uma importância histórica ímpar, 
nossa Marechal encontra novamente 
um desafio a enfrentar e a resistir. São 
justamente das dificuldades impostas 
que nascem as grandes soluções e os 
avanços que as sociedades precisam. Foi 
assim que nossos pioneiros começaram 
esta cidade no meio da mata fechada.

Daqui a alguns anos, os rondonenses 
se lembrarão muito bem deste aniversá-
rio. Possivelmente porque enfrentamos 
um problema que se manifestava no 
mundo todo, e saímos dele vitoriosos.

A tradicional festa com milhares de 
visitantes mais uma vez precisou ser 
cancelada, mas a música continua. 
O riso não foi cancelado. A pandemia 
não foi cancelada. A superação desse 
momento está na capacidade de não 
nos fecharmos para o novo, na ideia 
de que nada será como antes. Na der-
rubada de limites para a criatividade, 
vamos construir um novo futuro, mais 
sustentável e mais inovador.

*POR GUILHERME AMMIRABILE

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Amanhecer do dia 29 de junho no lago municipal de Marechal Cândido Rondon
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MATÉRIA FOI APROVADA NESTA QUARTA-FEIRA (30), EM DEFINITIVOÜ

Vereadores confirmam 
fim das taxas municipais 
para MEIs rondonenses

Recesso 
Julho é o mês de recesso das Sessões Ordinárias das Câmaras dos Vereadores da 
região. As últimas sessões do primeiro semestre do legislativo de 2021 aconteceram 
nesta semana. Os vereadores de Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, 
Nova Santa Rosa, Pato Bragado e Entre Rios do Oeste retornam aos trabalhos 
ordinários na primeira semana de agosto. Mercedes é o município onde as 
sessões prosseguem normalmente durante o mês de julho sem interrupções. 

“Junho Vermelho”
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou em definitivo, nesta 
segunda-feira (28), a instituição da campanha “Junho Vermelho” no calendário 
oficial de eventos do Município. Conforme o projeto de lei 20/2021, de autoria do 
vereador Cleiton Freitag (Gordinho do Suco), anualmente, a primeira quinzena 
de junho será dedicada à realização de campanha de incentivo à doação de 
sangue entre os rondonenses.

Governador em Marechal
A assinatura da construção do Hospital Unimed Costa Oeste em Marechal 
Cândido Rondon no próximo dia 09 pode contar com a presença do governador 
Ratinho. O convite já foi feito e a grande a expectativa da confirmação para a vinda 
pela grandiosidade que representara o projeto.  Além do Hospital Referência 
da Unimed, o local contemplará um complexo de 13mil m2 com farmácia, 
edifício de clínicas de todas as áreas, laboratório de análises, clínicas de vacinas, 
apart-hotel, restaurante, cafeteria, banco, clínica de imagens com ressonância, 
tomografia, endoscopia. Uma revolução na área e um enorme avanço para o 
município e região.

CPI
A CPI da Covid, do Senado Federal,aprovou na manhã desta quarta-feira (30) 
a convocação do líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros 
(PP-PR), e do agora ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto 
Dias. Ao todo, foram aprovadas as convocações de 20 pessoas. Servidores 
do Ministério da Saúde e empresários do ramo farmacêutico também foram 
atingidos. Com a medida, os senadores buscam avançar sobre o que chamam 
de uma nova fase de investigação. A cúpula da CPI avalia que há indícios de 
“desvio de dinheiro público no âmbito da administração federal”, nas palavras 
do relator Calheiros (MDB-AL).

Irmãos Miranda
A convocação do líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, 
ocorre após depoimento dos irmãos Miranda à CPI. Segundo eles, houve pressão 
pela liberação da vacina indiana Covaxin, embora a área técnica do Ministério 
da Saúde tenha constatado irregularidades no contrato.

Fura-filas 
 Passou em terceira votação a proposta que prevê multa e uma série de penalidades 
para quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19. Entre as sanções, a medida 
prevê aos chamados fura-filas multa entre R$ 5.677 (50 UPF-PR) e R$ 56.770 (500 
UPF-PR). Cada UPF/PR, em valores de junho de 2021, segundo a Secretaria de 
Estado da Fazenda, corresponde a R$ 113,54.  Os fura-filas ficarão impossibilitados 
de receber uma segunda dose antes da ordem prevista. Os infratores também 
não poderão receber benefícios ou incentivos fiscais, direta e indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de cinco anos.

Vacinas 
O Tribunal de Contas validou a metodologia de distribuição de vacinas no Paraná. 
Segundo o relatório, os técnicos da Secretaria demonstraram que a distribuição 
das doses no momento dos grupos prioritários ocorreu conforme os critérios do 
Ministério da Saúde, as orientações dos Informes Técnicos do governo federal e 
o Plano Estadual de Vacinação. Os inspetores também ratificaram a vacinação 
da população em geral.

Copel e ANDE
O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Copel, Daniel 
Pimentel Slaviero, participaram nesta terça (29) de uma reunião com o presidente 
da República do Paraguai, Mario Abdo Benítez, para ratificar um convênio de 
troca de conhecimentos técnicos firmado entre a estatal paranaense e a Ande, 
estatal de energia do Paraguai. Um dos principais pontos acordados prevê a 
realização de estudos conjuntos para analisar a viabilidade técnica, comercial 
e jurídica para restabelecer a interligação elétrica entre ANDE e Copel.

 Em sessão extraordinária ocor-
rida na manhã desta quarta-feira 
(30), os vereadores aprovaram em 
segunda e última votação a extinção 
da cobrança de taxas, emolumentos 
e demais custos municipais para os 
Microempreendedores Individuais 
(MEIs) de Marechal Cândido Ron-
don. A proposta consta no projeto 
de lei complementar 3/2021, de 
autoria do Poder Executivo Muni-
cipal, que agora segue para sanção 
do prefeito Marcio Rauber.

Enquadram-se nesta lei o fim da 
cobrança pela abertura, inscrição, 
registro, alvará, licença, cadastro, 
renovação da taxa de alvará de 
licença para localização ou de licença 
para comércio ambulante, altera-
ções e procedimentos de baixa e 
encerramento do MEI.

A mudança incide sobre 

 A Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovou em primeiro turno 
de votação, na sessão plenária 
desta terça-feira (29), a proposta 
do Poder Executivo que prevê a 
regionalização dos serviços de água 
e esgoto, adequando a legislação 
estadual à Lei Federal 14.026/2020, 
conhecida como novo Marco Legal 
do Saneamento Básico. O texto 
avançou após receber 48 votos 
favoráveis, um contrário e uma 
abstenção.  

A medida, diz o Governo, se faz 
necessária uma vez que o Paraná 
tem até 15 de julho deste ano para 
promover a regionalização, determi-
nada pelo marco regulatório nacional, 
que também exige que os contratos 
de prestação dos serviços públicos 
garantam o atendimento de 99% 
da população com água potável e 
de 90% da população com coleta 
e tratamento de esgoto até 31 de 
dezembro de 2033. 

O projeto de lei complementar 
4/2021 cria três microrregiões (Cen-
tro-Oeste, Centro-Leste e Centro-
-Litoral), formadas por critérios 
de homogeneidade populacional 
e de expansão dos serviços de 
água e esgoto, divisão da infra-
estrutura operacional dos ser-
viços e particularidades sociais, 
econômicas e geopolíticas. Elas 
terão a função de planejar, regular, 
fiscalizar e prestar, de forma direta 
ou contratada, os serviços públicos 

Assembleia Legislativa do Paraná aprova proposta 
de regionalização dos serviços de água e esgoto

 REPRODUÇÃO 

dispositivos da Lei Complemen-
tar 68/2009, que prevê em âmbito 
municipal o tratamento diferen-
ciado, favorecido e simplificado 
concedido pelo Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, instituído pela Lei 
Complementar Federal 123/2006.

O fim da cobrança das taxas de 

MEI era uma pauta permanente 
nos últimos anos, com solicitações 
feitas pelo Poder Legislativo para 
que essa adequação acontecesse.

Além deste benefício, a lei 
complementar aprovada prevê 
vantagens para os MEIs e peque-
nas empresas em procedimentos 
licitatórios do Município.

Vereadores presentes aprovaram projeto em definitivoÜ

de abastecimento de água, de esgo-
tamento sanitário e de manejo de 
águas pluviais urbanas.  

De acordo com o texto, caberá 
a cada microrregião manter ou ins-
tituir mecanismos que garantam 
o atendimento da população dos 
municípios com menores indicado-
res de renda. Também serão res-
ponsáveis pelo cumprimento das 
metas de universalização previstas 
no novo Marco Legal do Sanea-
mento Básico.  

Na justificativa do projeto, o 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior esclarece que a microrregião, 
por se tratar de autarquia de inte-
gração, “terá por objetivo a coor-
denação dos entes federativos nela 
integrados, não possuindo estrutura 

administrativa ou quadro de pes-
soal próprio, bem como estrutura 
orçamentária.”  

O texto também ressalta que 
a proposta foi construída por um 
grupo de trabalho formado pela 
Governadoria, Casa Civil, Procura-
doria Geral do Estado, Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas, Secretaria de 
Estado do Planejamento e Projetos 
Estruturantes e Paranacidade.   

Além de definir as microrregiões 
de água e esgoto, o grupo tam-
bém dará suporte a elas para que 
desenvolvam de maneira indepen-
dente seus planos regionalizados, 
contendo diretrizes para o plane-
jamento, a regulação, a fiscalização 
e a prestação desses serviços.  

Deputados aprovam em primeiro turno projeto que 
regionaliza o serviço de água e esgoto no Paraná
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O MEMBRO DO CONSELHO 
TÉCNICO DA ATIMOP E 
TÉCNICO AGRÍCOLA DA 
AGRÍCOLA HORIZONTE E DA 
HORIZONTE AMIDOS FALA 
COM RELAÇÃO À PRODUÇÃO, 
PREÇOS, TECNOLOGIAS 
E OUTROS FATORES QUE 
INFLUENCIAM O SETOR

mandioca é um universo a ser descoberto. A cultura oferece grandes e apaixonantes desafios, para as pessoas 
que se dedicam a ela, como pesquisadores, extensionistas, industriais e, principalmente, os produtores rurais”. 
Foi assim que o membro do conselho técnico da Atimop (Associação Técnica das Indústrias de Mandioca) e 
técnico agrícola da Agrícola Horizonte e da Horizonte Amidos, Sigmar Herpich, iniciou a entrevista concedida a 
reportagem do jornal Tribuna do Oeste.

Ele lembrou que, infelizmente, a mandiocultura não é vista como uma cultura de grande interesse por parte 
do governo e é vista com indiferença e, muitas vezes, com preconceito pela sociedade, porém, desempenha um 
papel importantíssimo na renda familiar e na obtenção de produtos processados, que são utilizados no dia a dia. 
“Mesmo o consumidor não se dando conta, diariamente utiliza ou consome produtos derivados da mandioca, 
como o papel, papelão, creme dental, salsicha, presunto, mortadela, creme confeiteiro, queijo catupiri, bebidas 
lácteas, shakes, pão de queijo, tapioca e tantos outros produtos. Por isso, a cultura é de grande relevância”, des-
tacou o profissional que está há mais de 30 anos atuando com a mandiocultura.

“Tivemos muitos avanços na 
mandiocultura nos últimos anos”

n TRIBUNA DO OESTE - O cultivo da mandioca vem 
aumentando em nossa região, ou em anos anteriores 
mais produtores investiam na cultura?

SIGMAR HERPICH - Diminuiu de forma expressiva. 
Marechal Rondon já chegou a cultivar 4200 hectares de 
mandioca em uma safra. A previsão é de 500 hectares 
para o plantio 2021. Éramos uma das principais regiões 
produtoras de mandioca, com várias indústrias do setor. 
Grande parte desta fechou. Temos ainda muitas indústrias 
representativas, firmes, e que produzem produtos dife-
renciados. Em toda a região o cultivo diminuiu, porém, 
os produtores se profissionalizaram e estão obtendo 
bons resultados. Cerca de 60% da mandioca utilizada 
pelas indústrias locais é trazida de regiões de fora do 
município. 

n Como está o manejo da cultura em relação a utili-
zação de defensivos e demais insumos? Mudou muito 
com relação há 20 anos?

Mudou muito. Trabalho com a cultura há 30 anos, por 
isso posso afirmar que houve uma evolução significativa, 
tal qual com outras culturas também aconteceu. Hoje as 

“

plantadeiras, por exemplo, distribuem as manilhas com 
uma precisão elevada, ou seja, aumentou a eficiência. 
Na parte de colheita, da mesma forma. Roçadeiras, afo-
fadores e outros equipamentos para a colheita facilitam 
o trabalho. A mecanização está muito presente.  Os 
insumos também melhoraram muito. São muito mais 
precisos. Há 20 anos eram apenas dois defensivos, 
hoje são mais de 15, devidamente registrados. A preci-
são da recomendação também é muito mais eficiente, 
especialmente quanto ao controle de ervas daninhas.

n A produtividade, por alqueire, aumentou em relação 
a anos anteriores? 

Estamos tendo uma ligeira elevação. Se pegarmos 
as médias produtivas dos 10 últimos anos, em termos 
de toneladas por alqueire x teor do amido da man-
dioca, o que nos dá uma conta de toneladas de amido 
por alqueire, vamos ter uma elevação de produção. O 
produtor não pode somente analisar as toneladas de 
raízes por alqueire. Não podemos nos ater somente a 
este número. O produtor é remunerado, baseado no 
teor do amido da mandioca que ele entrega. O teor de 
amido, graças a seleção de variedades, está aumen-
tando, por alqueire. Isso dá uma remuneração melhor 
ao produtor.

n Quais os principais problemas da cultura?
Cerca de 80% dos produtores de mandioca são 

arrendatários. Um dos problemas, portanto, é o acesso 
a áreas para o cultivo da mandioca, visto que os cus-
tos de arrendamento estão elevados, já que grande 
parte dos arrendamentos é calculado em sacas de soja, 
que está com preços muito altos. Os insumos também 
tiveram considerável alta no último ano. Isso se deve, 
em grande parte, devido à alta do dólar. Isso onerou 
o custo de produção para o produtor. A mecanização 
também deveria caminhar a passos mais largos e, desta 
forma, diminuir a mão de obra, que está se tornando 
cada vez mais escassa.

n Quais os principais benefícios?
O acesso à tecnologia de produção está muito 

fácil e muito barato. Quando um produtor migra de 
um determinado cultivo para a mandiocultura, 
o custo é bastante baixo. Não é necessário 
altas tecnologias para o cultivo da mandioca, 
diferentemente de outras culturas, como a 
soja e o milho, que demandam maquiná-
rios de ponta. A cultura também é muito 
rústica. Mesmo em condições climáticas 
desfavoráveis, como baixa precipitação 
pluviométrica, mantém a sua produti-
vidade. Em caso de geadas, as plantas 
só são prejudicadas na parte aérea, o 
que também não prejudica a produção. 
Acontece a rebrota e a cultura segue. A 
mandioca também tem poucas pragas e 
doenças, se comparado a outras culturas. 

Os investimentos em inseticidas e fungicidas também 
pode ser considerado baixo.

n O preço tem se mantido estável? Qual a tendência 
para os próximos anos?

O preço tem se mantido estável. A cultura atende, 
predominantemente, o mercado interno. É baixa a expor-
tação. Por isso, é o mercado interno que define o preço 
pago ao produto. No futuro, a macroeconomia do Brasil 
deverá ter uma significativa melhora. Estima-se que 
haverá uma migração da economia para o consumo o 
que deve aumentar a inflação. Acredito que, com isso, 
haverá uma adequação no consumo de derivados de 
mandioca. Isso deve refletir em uma melhora nos preços 
pago ao produtor, a partir de agosto e setembro. Para 
o plantio 2021, o setor está estimando uma diminui-
ção bastante expressiva. Acredita-se que no Paraná, 
de 135 mil hectares da atual safra, as áreas cultivadas 
com mandioca devam cair para 100 mil hectares. Isso 
ocasionará uma elevação nos preços para os próximos 
anos. Essa é uma tendência, não se pode afirmar.

n A Atimop (Associação Técnica das Indústrias de 
Mandioca) é uma entidade ativa? Qual o trabalho que 
desenvolve?

A Atimop trabalha com limitações de recursos para 
utilizar em pesquisas. Ela é gerida hoje por um grupo de 
nove indústrias, que veem na pesquisa, na extensão e nas 
experimentações com a mandioca, um amparo neces-
sário para o produtor, para que as orientações técnicas 
feitas através dos seus profissionais, como engenheiros 
agrônomos e técnicos agrícolas ou os compradores de 
mandioca, seja feita de forma precisa, para que bene-
ficie o produtor na condução da sua lavoura. A Atimop 
realiza estes experimentos em seu campo experimental, 
em Porto Mendes, na antiga, Base Náutica, que foi 
repassada pelo governo do estado para o Instituto 
de Desenvolvimento Rural do Paraná, que possui um 
termo de cooperação técnica com a Atimop. São mui-
tas as evoluções conquistadas ao longo dos anos. A 
Unioeste tem sido parceira no estudo de defensivos 
para o controle de plantas daninhas e pragas, que já 
trouxeram excelentes resultados. A Atimop também 
foi pioneira na questão da utilização do plantio direto, 
com o professor Emerson, da universidade local. Hoje 
muitos produtores do Oeste já utilizam esta técnica e 
no Noroeste também, o que diminui significativamente 
os impactos causados pela erosão, também no cultivo 
da mandioca. A entidade também contribuiu para o 
registro de produtos para o combate de insetos e pra-
gas, como a mandarová, mosca branca, cochonilhas, 
entre outros. Foram resultados muito satisfatórios. Também 
contamos com uma área experimental em Xambrê, no 
Paraná, também em parceria com o IDR Paraná. Portanto, 
a associação possui uma importância muito grande pelo 
trabalho que vem realizando. Os profissionais só repassam 
as recomendações que foram testadas várias vezes pela 
Atimop. Isso é muito importante para o produtor rural. 
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MUDANÇA TRARÁ DESONERAÇÃO E MENOS BUROCRACIAÜ

Lei que padroniza 
calçamentos em 
Marechal Rondon 
recebe atualização

Parlamento
Mauro Weigmer, vereador de Pato Bragado, solicitou estudos 
do setor competente da municipalidade, sugerindo construção de 
ciclovia do Loteamento Fischer até o Portal de entrada, visando 
embelezamento e maior segurança aos transeuntes.

Simone Tornquist, edil bragadense solicitou estudos do setor 
competente da municipalidade, visando a contratação de médico 
especialista em cardiologia e oftalmologia, para atender as con-
sultas especializadas no Município.

Vereadora Cleunice Majolo, de Quatro Pontes, sugeriu gestões do 
Executivo visando implantar o Programa Municipal de Piscicultura.

Vereadores Pedrinho Aloisio Tonelli, Silvestre Rohden e Solange 
Lurdes Ferreira, de Quatro Pontes, sugeriram ao executivo um 
levantamento objetivando a colocação de solo brita em todas 
as estradas rurais do Município.

Vereadores quatropontenses Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei 
Joner e Jean Marcos Caramore Steltter sugeriram a colocação 
de redutores de velocidade, lombadas e ou/travessia elevada 
no cruzamento da Rua Nelson Minks e Taquari, próximo à nova 

Escola Municipal Clarice Bremm. Jean também sugeriu gestões do Executivo 
visando à inclusão da modalidade esportiva do judô na grade curricular de 
contra turno na Escola Municipal.

Andreia Hilger, vereadora de Mercedes solicitou gestões junto ao 
órgão competente, visando iniciar os tramites legais que permitem 
melhorias com a ampliação da cobertura lateral da Escola Pública 
Municipal José de Alencar, no Distrito de Três Irmãs.

Vereador de Mercedes Ezio Dörner, solicitou que sejam feitos 
estudos junto à secretaria competente, visando a elaboração de 
projeto para a distribuição gratuita de óculos de grau aos alunos 
da rede municipal de ensino, que tenham necessidade visuais 

de saúde, conforme o que está planejado no Plano Municipal de Educação 
do Município de Mercedes.

Vereador Gilberto Maldaner, de Entre Rios do Oeste, sugeriu 
a execução de pavimentação asfáltica sobre pedra irregular na 
Rua Leonardo Backes, e na rua sem denominação em frente a 
AACC, ambas entre as Ruas Paim e Mauricio Cardoso. 

Lisa Hanzen e Nadir Backes, vereadoras entrerrien-
ses, solicitam estudos visando a instalação de energia 
solar nos prédios públicos do Município. Lisa também 
solicitou informações referente ao superávit financeiro 

do município de Entre Rios do Oeste no exercício de 2021 e solicitou envio de 
moção de apoio ao presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios 
Lindeiros ao Lago de Itaipu, pelo projeto de construção de ciclovia que visa 
interligar os municípios situados entre Foz do Iguaçu e Guaíra.

Joaquim Schlindwein, parlamentar entrerriense, sugeriu a exe-
cução de pavimentação asfáltica no entorno do campo de futebol 
do Centro Poliesportivo Simão João Maldaner.

Vereadores Valdeir Sales e Robson Lermen sugeriram 
a execução de duas rotatória na Rua Paim, sendo 
uma no cruzamento com a Rua Amazonas e a outra 
no cruzamento com a Rua Paraná.

Valdir Kelm, de Nova Santa Rosa, sugeriu a conclusão do asfalto 
na Rua Porto Lucena sentido ao Bairro Berlim e também a cas-
tração de caninos para donos que residem no interior e também 
aos cães de rua.

Edgar Bucholz, Ester Baumann, Dolivan Lauxen e Jairon Arndt, vereadores 
em Nova Santa Rosa, solicitaram melhorias no valor do auxílio destinado 
a inseminação do gado leiteiro. Também sugeriram no acesso da Linha 15 
de Dezembro, sentido ao distrito de Planalto do Oeste, nas proximidades 
do Clube há uma entrada que dá acesso à vários moradores, neste local é 
necessário eliminar o degrau da saída do asfalto para esta estrada com a 
colocação de pedras, bem como, amplia-la para dar maior segurança aos 
motoristas que transitam nesta localidade. Ainda neste local, segundo eles, 
é preciso concluir a colocação dos tubos que já se encontram lá na beira da 
estrada. Vereadores também sugeriram a viabilidade de executar o serviço 
de alargamento da estrada que dá acesso a propriedade do Senhor Eno 
Pahl, bem como, colocação de pedras no pátio.

O vereador Dionir Briesch, de Marechal Rondon, apresentou 
requerimento onde sugere que a Prefeitura de Marechal Cândido 
Rondon e a Polícia Militar iniciem tratativas. O objetivo é que 
a 2ª Companhia de Polícia Militar ocupe as atuais instalações 
do Poder Legislativo, tão logo este transfira sua sede para o 

prédio do antigo Fórum. 

 Com o objetivo de atender a 
uma demanda de muitos proprie-
tários de residências e empresários 
em Marechal Cândido Rondon, a 
Câmara de Vereadores aprovou 
em definitivo, ontem (28), o pro-
jeto de lei que altera artigos da Lei 
Municipal 4.858/2016, que dispõe 
sobre a padronização e uso das 
calçadas nos passeios públicos.

Segundo os vereadores autores 
Cristiano Metzner (Suko), Dionir 
Briesch, João Eduardo dos Santos 
(Juca), Rafael Heinrich, Valdecir 
Schons (Paleta) e Vanderlei Sauer, 
a padronização dos modelos de 
calçadas é extremamente necessária. 
Porém, desde a entrada em vigor, 
alguns itens da lei têm causado 
transtornos não só à população, 
mas também à própria Secreta-
ria Municipal de Coordenação e 
Planejamento.

 Líder do Governo na Assem-
bleia Legislativa, o deputado Hus-
sein Bakri (PSD) apresentou na 
segunda-feira (28) um projeto 
de lei que concede o título de 
utilidade pública estadual ao Con-
selho de Desenvolvimento dos 
Municípios Lindeiros ao Lago de 
Itaipu. Sediada em Santa Helena 
e fundada em 1990, a entidade 

reúne 16 cidades com o objetivo 
de promover o desenvolvimento 
socioeconômico urbano e rural de 
toda a região de forma integrada, 
sempre em parceria com Itaipu 
Binacional. Assim que a proposta 
for aprovada e virar lei, o Conse-
lho estará apto a captar recursos 
junto ao Governo do Estado para 
reforçar as suas atividades.

 O secretário de Administração 
de Quatro Pontes, vice-prefeito 
Tiago Hansel, recebeu recentemente 
a visita do assessor da Casa Civil, José 
Carlos Mariussi. Durante o encontro, 
Hansel apresentou as demandas do 
município, que, segundo o asses-
sor, serão apresentadas junto ao 
Governo do Estado do Paraná.

“É muito bom ter esse contato e 
expor o que o município necessita, ou 
seja, tudo que a comunidade almeja 
nas diversas áreas. Essa visita foi uma 
oportunidade para falar sobre as ações 
e projetos que temos em mente, a 
fim de angariar recursos e contar 
com o apoio do governo estadual”, 
afirma o vice-prefeito.  

A justificativa do projeto apro-
vado cita que, atualmente, existe 
uma área residencial muito grande 
da cidade definida como Zona 
Comercial pelo mapeamento do 
Plano Diretor. Isto vale, por exemplo, 
para a região dos bairros BNH até 
o Botafogo. E as obrigatoriedades 
em vigor causam transtornos aos 
moradores quando estes buscam 
realizar alguma benfeitoria em seus 
imóveis. Para conseguir o alvará 
para reforma, por vezes eles são 
obrigados a realizar melhorias nas 
calçadas do passeio público, con-
siderando o regramento imposto 
para a Zona Comercial.

“Isto gera custo e não traz 
benefício algum ao munícipe, 
quando a reforma envolve um 
imóvel residencial”, avaliam os 
seis vereadores autores.

Eles lembram que, em outros 

casos, onde a Zona é de uso Misto, 
muitas empresas instaladas nestes 
locais por vezes não podem fazer 
outro tipo de calçada mais refor-
çada, em especial para entrada de 
veículos de carga pesada.

Assim, após diálogos com a 
Secretária Municipal de Coor-
denação e Planejamento e com 
a Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos, foi apresentado o projeto 
de lei 19/2021, do Poder Legislativo 
Municipal, que com a aprovação 
deve corrigir estes equívocos da 
legislação em vigor.

Outra vantagem será a desonera-
ção dos munícipes em alguns casos 
e que seja reduzida a burocracia, 
provocando maior celeridade nos 
trâmites de liberação de alvarás.

A matéria será enviada para 
sanção ou veto do Poder Execu-
tivo Municipal.

Hussei Bakri apoia os Lindeiros

Secretário de Administração de Quatro Pontes 
apresenta demandas a assessor da Casa Civil
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ENTRE OS CONVÊNIOS, ESTÁ A RENOVAÇÃO DO PROGRAMA CASA FÁCIL, QUE VISA A 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES COM ATÉ 70M² 

Ü

AREA-MCR e CREA-PR 
renovam parceria com o 
município de Marechal 

Estado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

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



POR DARIO LOCH

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

Djenifer Ott, proprietária

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministério prorroga validade das
Declarações de Aptidão ao Pronaf

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

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

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

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

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

Ü

MCM Magagnin 
– Construtora e 
Metalúrgica 
De propriedade de Marcelo 
Magagnin, a MCM Magagnin 
– Construtora e Metalúrgica 
atua em toda a região, com a 
sede da empresa instalada no 
Parque Industrial, em Entre 
Rios do Oeste. O atendimento 
via WhatsApp é através dos 
telefones (45) 99936-6025 
ou 99905-2372. A empresa é 
referência na instalação de 
pré-moldados e estruturas 
metálicas, fabricação e 
instalação de pavers, locação 
de caminhão munk, entre 
outros produtos e serviços. 

Lurdes Hamm Faro, 
proprietária

Suíça Ótica e 
Relojoaria 
De propriedade de Lurdes 
Hamm Faro, a Suíça Ótica 
e Relojoaria é referência em 
produtos de qualidade e ótimo 
atendimento. Oferece toda linha 
de joias, relógios, óculos, semijoias 
e realiza consertos em geral.  
Também conta com oculista e 
lentes de contato para a venda.
A empresa está localizada na 
Avenida João XXIII, nº 482, no 
centro de Mercedes. O telefone 
é o 45 3256-1370.

João Magalhães, da Ascinox

Ascinox Máquinas e 
Equipamentos 
João Magalhães é o proprietário 
da Ascinox Máquinas e 
Equipamentos, empresa 
especializada na fabricação 
de produtos em inox para a 
suinocultura, apicultura e 
residências, como churrasqueira 
giratórias e espetos.
Os produtos da Ascinox são 
vendidos em todo o Brasil, com 
centenas de clientes satisfeitos. 
É uma empresa genuinamente 
entrerriense que gera empregos 
e renda para o município. Está 
localizada no Parque Industrial, 
em Entre Rios do Oeste.
Os telefones são (45) 99970-0521 
ou 99842-0085.

Michele Becker, proprietária

Marcelo Magagnin, da MCM

Ü

Mimos – Papelaria 
Presentes e 
Variedades 
Se você é morador de Entre 
Rios do Oeste e região e ainda 
não conhece a Mimos, vá até 
a loja para uma visita. São 
produtos de qualidade aliados a 
um excelente atendimento.
A empresa oferece toda a 
linha de papelaria, presentes 
e utilidades domésticas. O 
atendimento é realizado por 
Michele Becker e equipe, na 
rua Tocantins, 793, em frente 
à prefeitura. O telefone é o 45 
99815-7175.

 Na segunda-feira (28), o presi-
dente do CREA-PR (Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia do 
Paraná), Ricardo Rocha, e o gerente 
da regional Cascavel do Conselho, 
Geraldo Canci, estiveram em Marechal 
Cândido Rondon para uma reunião 
que faz parte da Agenda Parlamen-
tar, programa de contribuição dos 
profissionais em apoio aos gestores 
públicos, diagnosticando situações e 
propondo soluções na implantação 
de políticas públicas, nas áreas das 
Engenharias, Agronomia e Geociências. 
No encontro, realizado na prefeitura de 
Marechal Cândido Rondon, foram assi-
nados dois convênios entre Prefeitura, 
AREA-MCR (Associação Regional dos 
Engenheiros e Arquitetos de Marechal 
Cândido Rondon) e o CREA-PR. 

Na reunião, realizada conforme os 
protocolos de prevenção do coronavírus, 
estiveram presentes a presidente da  
AREA-MCR, Mireli Adachi, o prefeito 
Marcio Rauber, o Engenheiro Civil 
e Conselheiro do CREA-PR, Car-
los Wild, integrante da AREA-MCR, 
engenheiro civil Ricardo Nied; e o 
secretário de Coordenação e Plane-
jamento, Engenheiro Alisson Ostjen. 

FISCALIZAÇÃO
O primeiro convênio estabelece 

condições de mútua cooperação entre 
as partes na fiscalização das atividades 
de Engenharia, Agronomia, Geologia, 
Geografia e Meteorologia desenvolvidas 
na jurisdição do município, bem como 
a orientação mútua quanto à legislação 
e normas que regulamentam a atuação 
de cada uma das partes, visando seu 
efetivo cumprimento. 

CASA FÁCIL
O segundo, por sua vez, é referente 

ao termo de parceria do Programa Casa 
Fácil, visando estabelecer compromissos 
entre as partes signatárias, objetivando 
facilitar o acesso da população de baixa 
renda às condições necessárias para a 
construção ou reforma de moradia 
popular, com atendimento à legislação 
municipal referente à ocupação e uso 
do solo e à legislação federal que esta-
belece a obrigatoriedade de responsa-
bilidade técnica por projetos e execução 
de obras e serviços na área de edificações. 
“Foi um encontro bastante produtivo. 
Marechal Cândido Rondon é uma cidade 
que se destaca por ter vários secretá-
rios que fazem parte do nosso sistema, 
facilitando a parceria. Agradeço o inte-
resse do município em manter o Casa 

Fácil e estar sempre de prontidão para 
pensar ações que impactam não só o 
presente, mas também o futuro”, destacou 
o presidente do CREA-PR, Ricardo Rocha. 
Para o prefeito de Marechal Cândido 
Rondon, Marcio Rauber, a parceria 
constante é essencial e muitos avanços 
já estão sendo percebidos. Resultados 
que são fruto da harmonia entre Poder 
Público, autarquia e profissionais. “Lá atrás, 
me comprometi com os profissionais de 
que iria fazer o possível para valorizá-los. 
Tendo o CREA-PR e a AREA-MCR como 
parceiro, conseguimos efetivar uma série 
de ações, dentre elas a continuidade do 
Casa Fácil e o compromisso de fortale-
cer o nosso quadro técnico profissional, 
colocando pessoas que realmente são 
das áreas das Engenharias, Agronomia 
e Geociências para que possamos fazer 
a diferença no desenvolvimento do 
nosso município”, pontuou o prefeito. 
“O Programa Casa Fácil vem a atender 
a população de baixa renda, permitindo 
um acompanhamento de projeto e exe-
cução, com regularização junto ao CREA e 
Prefeitura. Já contemplamos em torno de 
50 projetos/ano, desde o início do convê-
nio. Temos expectativas de atender em 

torno de 60 famílias no próximo ano”, 
destacou a Presidente da AREA-MCR, a 
engenheira de produção agroindustrial 
Mireli Adachi. Ela lembrou que para ter 
acesso a esse benefício, os interessados 
devem procurar a sede da associação e 
retirar a lista da documentação necessária 
para a entrada do projeto.

BENEFICIADOS
O Programa Casa Fácil foi criado pelo 

CREA-PR em 1989 e estabelece uma 
parceria com as entidades de classe e 
prefeituras para a construção de moradias 
populares com até 70m². Poderão ser 
beneficiados pelo Programa, famílias 
com renda limitada a 3 salários mínimos. 
A ação é possível por conta da efetivação 
da engenharia pública, que garante 
acompanhamento técnico para o 
acesso à moradia digna, segura, eco-
nômica e com toda a documentação 
legal, compreendendo Alvará, projetos, 
Anotações de Responsabilidade Téc-
nica (ARTs), orçamento e Certificado de 
Conclusão. A execução da obra conta 
também com orientação de um pro-
fissional, garantindo melhor qualidade 
e economia à construção.

Ü
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l Custo benefício
A rapidez da atuação do óleo essencial é a seguinte: em 22 

segundos as moléculas de óleo atingem o cérebro; em 2 minutos 
elas se encontram já na corrente sanguínea; e em 20 minutos 
elas atingem todas as células do corpo. “Só no último ano, devido 
ao isolamento social e queixas frequentes de sono desregulado, 
ansiedade, depressão, falta de ânimo, fez com que a busca por 
uma alternativa caseira, e natural, aumentasse muito a procura 
pelos óleos essenciais. E claro, também pelo valor agregado que 
o óleo proporciona. Hoje uma gota de óleo essencial de Hortelã 
Pimenta, corresponde a 28 xícaras de chá de Hortelã Pimenta. Um 
frasco deste óleo de 5ml, custa em torno de R$ 60,00. Esse frasco 
possui cerca de 100 gotas, ou seja, cada gota vai custar R$ 0,60. 
Para aliviar a enxaqueca, você vai utilizar aproximadamente 2 a 3 
gotas de óleo, ou seja, você irá investir R$ 1,80 para eliminar uma 
dor que incomoda e muito. Além de você ter o óleo por meses”.

l Onde adquirir?
Os produtos DoTERRA são comercializados por consultores de 

bem-estar. Também podem ser encontrados na internet, porém, 
Maria Victória alerta que deve se ter cuidado com as compras 
online. “Devemos ficar atentos com adulterações ou falsificações. 
Quando você adquire direto de um consultor, você está adquirindo 
direto da empresa. Se você anda se sentindo estressado, ansioso, 
com sono desregulado, questões de saúde física, vontade de 
emagrecer e buscando realmente uma alternativa natural, 
saudável e eficaz, te convido a conhecer este maravilhoso e 
aromático mundo dos óleos essenciais”, finalizou.

O contato de Maria Victoria no Instagram é: @mariavictoria_v. 

Aromaterapia 
TÉCNICA NATURAL 
TERAPÊUTICA QUE 
VEM GANHANDO CADA 
VEZ MAIS ADEPTOS

A PRÁTICA UTILIZA O AROMA E 
AS PARTÍCULAS LIBERADAS POR 
DIFERENTES ÓLEOS ESSENCIAIS 
PARA ESTIMULAR DIFERENTES 
PARTES DO CÉREBRO, AJUDANDO 
A ALIVIAR OS SINTOMAS 
DE ANSIEDADE, INSÔNIA, 
DEPRESSÃO, ASMA, PROMOVE 
O BEM-ESTAR, FORTALECE AS 
DEFESAS DO CORPO, ENTRE 
OUTROS BENEFÍCIOS

Desde a antiguidade, por volta de 3500 antes de Cristo, os egípcios já utilizavam 
extratos de plantas para fins medicinais, cosméticos e religiosos. O FrankIncense 
(incenso ou olíbano) e a Mirra, descrita na Bíblia, são óleos que foram dados 
ao próprio menino Jesus como presente pelos Reis Magos, que naquela época 
eram considerados cargas muito valiosas, trocadas até mesmo por ouro. 
No Brasil os índios também utilizavam os óleos essenciais para cerimonias 
religiosas e fins medicinais.
Uma técnica natural terapêutica que vem ganhando cada vez mais adeptos 
na atualidade é a aromaterapia. A prática utiliza o aroma e as partículas 
liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular diferentes partes do 
cérebro, ajudando a aliviar os sintomas de ansiedade, insônia, depressão, 
promove o bem-estar, fortalece as defesas do corpo, entre outros benefícios.
A reportagem do jornal Tribuna do Oeste entrevistou a aromaterapeuta Maria 
Victória Vecchietti, que repassou um pouco de seus conhecimentos sobre o 
assunto e colheu três depoimentos de pessoas que utilizam a terapia holística.

 Carine Angélica Giacomini Diesel: “Sabemos que nosso olfato é 
primitivo e vital. Através dele podemos acessar muitas memó-
rias e informações. Por esse motivo, eu já usava alguns óleos 
sintéticos de forma aromática apenas pelo cheiro agradável 
no ambiente. Mas quando conheci os óleos essenciais, fiquei 
curiosa e passei a me aprofundar no assunto, conhecendo 
melhor a aromaterapia através de livros, artigos e cursos 
online. Sempre dei preferência a usar o que é natural. Saber 
que essas gotas provêm da nossa vasta natureza, simplesmente 
me encantou. Comecei usando alguns óleos essenciais no 
lado emocional e fui evoluindo para um aporte físico. O que 
mais me marcou e fez uma enorme diferença foi quando 
usei o óleo essencial de copaíba combinado com olíbano, 
para diminuir as inflamações e dores em meu joelho e obtive 
um resultado fantástico. Me tornei fã de carteirinha dos óleos 
essenciais e tenho visto muitas vidas sendo impactadas e 
mudadas com essa prática. Fico imensamente feliz em poder 
contribuir com essas informações na vida de algumas pessoas. 
Não tem mais como viver sem essas gotinhas maravilhosas”. 

Andressa Fernanda Model 
Giacomini: “Durante a gesta-
ção eu usei os óleos essenciais 
para acalmar os enjoos, dores 
de cabeça com Peppermint e 
Wild Orange (Laranja Selvagem) e 
também para controlar o humor, 
com Lavanda, que oscila demais 
nesse período. No pós parto con-
tinuei com outro óleo, chamado 
Clary Sage (Sálvia Esclaréia) para 
amenizar as cólicas. E agora, 
com minha bebê tem sido uma 
maravilha o uso desses óleos 
essenciais, tanto para amenizar 
as cólicas com ZenGest quanto 
para deixá-la calminha. Ela ama 
receber uma massagem relaxante 
com óleo de lavanda”.

Vanessa Leichtweis Lazarotto: “Sofria 
de insônia. Às vezes dormia uma ou 
duas horas por noite. Rolava de um lado 
para o outro na cama e nada resolvia. 
Tomei medicamentos fortes e a insônia 
piorava cada vez mais. Quando então 
depois de muitas indicações resolvi 
conhecer os óleos essenciais. Real-
mente foi tudo o que tinham me dito 
e superou muito minhas expectativas. 
No primeiro dia já percebi uma boa 
diferença e depois de três dias conse-
gui dormir 8 horas seguidas. Foi uma 
emoção muito grande. Hoje não fico 
sem e uso em meus filhos também, que 
hoje já pedem para eu passar neles, pois 
sentem a diferença. Uso e recomendo 
os óleos essências, eles realmente fazem 
maravilhas em nossa vida”.
 

l O que são óleos essenciais?
São “bolsas” localizadas nas plantas, que basicamente 

são o seu sistema imunológico, que as protegem de perigos 
externos. A extração do óleo essencial vem exatamente 
destas bolsas, ou seja, a aromaterapia utiliza os benefícios 
deste sistema imune para a saúde humana.

Maria Victória lembra que cada óleo possui seu 
benefício específico, como por exemplo: lavanda para 
acalmar; hortelã-pimenta para trazer energia e disposição; 
limão siciliano para digestão e detoxificação; copaíba, um 
anti-inflamatório natural; tangerina, o óleo da criatividade 
e da alegria; melaleuca, ótimo para cravos, espinhas, pele 
oleosa, entre outros. “Além de óleo de apenas uma planta, 
temos as misturas ou ‘blends’ como chamamos. Eles vêm 
prontos como o Balance, um óleo para equilíbrio emocional 
como um todo e para aterrar, ou seja, trazer a pessoa para 
o presente, com suas raízes no chão, assim como uma 
árvore; On Guard, o óleo da proteção tanto física quanto 
emocional; entre outros”, apresentou a aromaterapeuta.

l Equilíbrio
Vecchietti lembrou que a ideia principal é que o óleo essencial 

leve o corpo ao equilíbrio, tanto na parte física, mental e emocional. 
Ele destacou que o aromaterapeuta sempre vai buscar os óleos 
essenciais de acordo com a necessidade específica de cada pessoa. 
“Os óleos essenciais da marca DoTERRA foram minha porta de 
entrada para este mundo natural e aromático. Eu sempre tive muitos 
problemas de sistema imunológico, stress, ansiedade e falta de 
concentração. Os óleos realmente mudaram não só a minha vida, 
como a de muitas pessoas ao meu redor. É uma empresa americana 
de óleos essenciais, hoje presente em mais de 50 países. Ela vem 
sendo a mais procurada e mais reconhecida, visto que é a única 
que possui o selo CPTG (Certificado de Pureza Testado e Garantido). 
Este selo garante que não há ingredientes sintéticos, contaminantes 
nocivos ou outras coisas em seus óleos essenciais, trazendo potência, 
pureza e consistência lote a lote. Para se ter uma noção, o óleo 
essencial da marca é considerado acima do grau orgânico, já que 
as plantas são cultivadas em solo nativo, onde nunca foram usados 
produtos químicos e pesticidas, e seu processo de extração é feito 
pelas comunidades da região passadas de pai para filho, como é o 
caso da nossa Copaíba, na floresta Amazônica”, mencionou.

l E funciona?
Maria Victória lembrou que uma pergunta que é feita com frequência é de que se realmente os óleos essenciais funcionam. “Sim. 

Hoje há três maneiras de utilizar os óleos essenciais. De maneira tópica, passando o óleo ‘aonde dói’, digamos assim. De maneira 
aromática, pingando uma gota na mão e inalando, ou mesmo utilizando difusores do modelo ultrassônico necessariamente, visto 
que outros tipos podem fazer com que o óleo perca sua propriedade funcional. Ou então fazendo a ingestão de óleos essenciais 
específicos. Esta última só é permitida pelos óleos DoTERRA, devido ao CPTG. Para questões emocionais, a maneira aromática é 
a mais utilizada, e a explicação vai fazer todo sentido para você.  Sabe quando vamos à casa de vó, que já de longe sentimos o 
cheirinho da sua comida e sem pensar já temos lembranças de nossa infância? Pois bem, isto é explicado cientificamente, pois, 
nosso sistema olfativo está diretamente ligado ao nosso sistema límbico no cérebro. Este último é o local onde ficam armazenadas 
as nossas memórias e emoções e, automaticamente, ao inalar um aroma, estas memórias são desencadeadas e geram uma onda 
de emoções no nosso corpo levando o benefício do óleo essencial para onde for preciso. O melhor exemplo é o óleo de Laranja 
Selvagem, que automaticamente ao inalar, traz um sorriso no rosto, pois remete a cheiro de laranja da infância”, explicou.

Depoimentos de pessoas que utilizam a terapia holística 
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Prefeitura de Mercedes, Copagril e Itaipu 
realizam obras na Linha 17 de Setembro  

O TRABALHO CONSISTIU NA EXECUÇÃO DE 1,6 QUILÔMETROS DE ASFALTO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAÜ

 Mais de 200 carros participa-
ram, no sábado, dia 26, da segunda 
edição do Circuito Junino RB, do 
Colégio Luterano Rui Barbosa, de 
Marechal Cândido Rondon. Por 
conta da pandemia, o evento foi 
aberto apenas para a comunidade 
escolar e realizado na modalidade 
drive thru, reunindo aproximada-
mente 1000 pessoas.

O circuito contou com a comer-
cialização de diversos quitutes juninos 

e também com muitas brincadeiras e 
atrações artísticas. Tudo organizado 
seguindo os protocolos sanitários 
vigentes, que visam a contenção da 
disseminação do Covid-19.

Conforme o coordenador geral do 
Rui Barbosa, professor Luis Ricardo 
Ebuchi, o evento superou as expec-
tativas. “Nosso circuito oportunizou 
momentos de confraternização e 
cooperação, unindo colaboradores, 
famílias e alunos”, comenta.

O coordenador agradece a par-
ticipação das famílias e de todos 
os envolvidos. “Nossa gratidão, 
primeiramente a Deus, que em 
sua magnitude nos oportunizou 
realizarmos nosso evento em um 
dia lindo ensolarado, e também 
agradecer imensamente a todas 
as pessoas que colaboraram para 
que este evento já tradicional em 
nosso calendário tomasse forma 
e grandeza”, agradece. 

 A diretoria da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril esteve 
reunida na recentemente com 
o prefeito de Mercedes, Laerton 
Weber. Na ocasião, o diretor-pre-
sidente Ricardo Sílvio Chapla, o 
diretor-secretário Márcio Busse o 
gerente da unidade de Mercedes 

Adilson Eger, parabenizaram a admi-
nistração municipal, pelo trabalho 
de asfaltamento rural realizado 
na Linha 17 de Setembro. A obra 
contou com parceria da Copagril.

No trecho fora executados 1,6 
quilômetros de asfalto, com apoio 
da Itaipu Binacional. A administração 

municipal celebrou convênio com 
a cooperativa para a execução de 
um sistema de drenagem de água. 

“Nós tínhamos um grande pro-
blema na nossa unidade de Mercedes 
em períodos chuvosos, onde a água 
ficava empossada no pátio e isso pre-
judicava nosso trabalho. Celebramos 

uma parceria com a administração 
municipal para a instalação de um 
sistema de escoamento desta água”, 
destacou Márcio Buss. 

No encontro, Laerton Weber afir-
mou que o objetivo da administração 
é levar este tipo de benefício para 
outras localidades do município. 

“Sou agricultor e sei da importância 
de ter uma estrada de qualidade. 
Nosso objetivo é levar essas ações 
para outras regiões de Mercedes, 
que também estão carentes de uma 
estrada de qualidade. Nós fizemos um 
planejamento e queremos concluí-lo 
nos próximos meses”, destacou. 

 Atendimento ao Cliente com 
Técnicas de Programação Neu-
rolinguística (PNL) será tema de 
curso promovido pela Associação 
Comercial e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar) nos 
dias 06, 07 e 08 de julho, das 19h 
às 22h30. A capacitação será con-
duzida pela facilitadora Marili Birck.

Serão apresentados durante o 
curso temas como autoconheci-
mento, empoderamento, conhe-
cimento do outro, comunicação 
entre os setores, comunicação com 
o cliente, linguagem não verbal, 
rapport - empatia e sintonia, ser 

positivo/negativo, por que se perde 
um cliente, o que o cliente quer, 
atitudes para um bom atendimento, 
canais de preferência (comunica-
ção): visual, auditivo, sinestésico e 
crenças limitantes. 

O investimento para participação 
é de R$ 135 para associados e R$ 
180 para não sócios. A capacita-
ção tem vagas limitadas. As ins-
crições podem ser feitas por meio 
do link https://forms.gle/gFzghN-
LHyXQom7mk9. Mais informações 
podem ser obtidas pelos telefones 
(45) 3284-5704 e (45) 9953-5200 
com Josiane ou Thiago.

 A Biblioteca Pública Municipal 
Dr. Arnaldo Faivro Busato de Nova 
Santa Rosa tem à disposição um 
grande acervo audiovisual. São 511 
documentários e fotos em DVD e 
CD; 56 filmes em VHS; 159 filmes em 
DVD; 392 musicais em CD e DVD 
e 362 documentários e videoaulas 
didáticas em VHS.

Segundo a responsável pela 
Biblioteca Pública, Noeli Lenz, 
mesmo o material podendo ser 
considerado ultrapassado (fitas 
VHS, DVD e CD) seu conteúdo 
é riquíssimo e está à disposição 
dos munícipes. O acervo conta 

com gravações de apresentações 
artísticas realizadas no município 
e também com videoaulas e con-
teúdos educacionais.

Em meio a pandemia, a Biblioteca 
disponibiliza o acervo, com todos 
os cuidados, para que os munícipes 
possam conferir o material e aprimo-
rar seu conhecimento. “Vale a pena 
se informar e estar por dentro do 
material que temos à disposição na 
Biblioteca”, comenta Noeli. Interes-
sados em conferir, podem se ir até a 
Biblioteca para realizar o empréstimo, 
no horário de expediente das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 17h.

Biblioteca Pública Municipal de Nova Santa 
Rosa disponibiliza material audiovisual

Atendimento com técnicas de PNL 
é tema de curso na AcimacarCircuito junino do Rui Barbosa reúne 

grande número de participantes
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Você precisa ter mais paciência e ótimas 
válvulas de escape para lidar com a 
ansiedade que pode surgir, ariano. Há 
risco de rupturas, atitudes imprudentes 
e impulsivas, momentos de mais 
agressividade e irritação. É preciso acolher 
os sentimentos e fazer algo para se acalmar.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Se quer mudar alguma coisa em sua vida, 
a hora é essa, virginiano. Pode ser um 
momento mais explosivo e é capaz de 
você ter uma vontade forte de resolver 
alguma coisa bem antiga. Tome muito 
cuidado com os gastos impulsivos: não 
é hora de fazer dívidas.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Repense sua relação com o dinheiro, 
pisciano. Não gaste por impulso e não 
faça dividas. Mas pode ser bom momento 
para resolver pendencias dessa natureza. 
Vale a pena repensar sobre seus valores 
e formas de ganhar mais dinheiro. Isso 
pode levar a reflexões sobre carreira.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Você pode sentir uma explosão de 
sentimentos, taurino, e pode ter momentos 
de irritação e impaciência. Questões internas 
podem vir à tona, assim como os assuntos 
da casa e da família. É importante buscar 
ajuda sempre que necessário. Há risco de 
tensão e rupturas nas relações.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.
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 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
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O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Você precisa ter paciência acima de tudo 
com você mesmo, leonino. É importante 
que você pense antes de agir e se expressar 
para evitar mal entendidos e brigas. O 
momento pede também uma reflexão 
sobre seus objetivos de vida, para que 
suas atitudes sigam nessa direção.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Os assuntos de trabalho podem tirar 
você do sério, canceriano. Mantenha-se 
prudente nas decisões, evitando tomar 
qualquer atitude impulsivamente e sem 
pensar. Não se deixe levar pelas pressões 
e ansiedades externas. Se você precisa 
de tempo, deixe isso bem claro.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.
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Pessoas de Má-fé são aquelas que não
acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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GR
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NT
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um momento importante e decisivo para 
assuntos de trabalho, escorpiano. Mas é bom 
ter paciência e não decidir nada sem ter certeza. 
Não é hora de iniciar novos projetos e vale 
a pena repensar a relação com o tempo, o 
trabalho e a rotina. Cuide mais de sua saúde, 
que está em pauta por esses dias.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.
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acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
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cenarias?
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O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
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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:
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NT
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um momento mais caótico no ambiente 
familiar, capricorniano. É importante que 
você tenha paciência com seus familiares 
porque o risco de brigas é altíssimo. 
Cuidado com decisões pessoais impulsivas. 
A semana também pode ser de revelações 
importantes.
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O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um momento para se ter atenção extra 
às comunicações, aquariano. Cuidado 
com seu tradicional sincericídio: qualquer 
palavra mais agressiva pode levar a brigas 
e até mesmo rompimentos nas diversas 
áreas da sua vida. Cuidado especial no 
trânsito: risco aumentado de acidentes.

Palavra cruzada
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Os relacionamentos estão em pauta, 
libriano. Mas há riscos de brigas, disputas 
e até rompimentos. Por isso não é hora de 
ter conversas difíceis, de pressionar ou se 
deixar levar pelas ansiedades suas ou dos 
outros. Se o mundo lá fora parece estar 
desabando, busque refúgio em si mesmo.

É importante cuidado com as palavras, 
geminiano. Há riscos de rompimentos e brigas 
nos grupos, incluindo amizades e parcerias 
de trabalho. É importante pensar bem antes 
de dar passos largos e não compartilhar seus 
planos antes da hora. Vá com calma que o 
momento não é pra brincadeira.

Talvez você precise de mais organização 
e paciência se quer mesmo se divertir, 
sagitariano. Isso porque obrigações e 
intercorrências podem surgir a qualquer 
momento. É fundamental que você saiba o 
que quer e também o que pode abrir mão 
caso seja preciso. Evite brigas desnecessárias.

So
pa

 d
e 

m
an

di
oq

ui
nh

a 
cr

em
os

a

l 4 mandiocas grandes picadas
l 2 batatas grandes picadas
l 1 cenoura média picada
l 1 cebola média picadinha
l 1 tablete de caldo de carne

l 1 dente de alho amassado
l 300 g de carne moída
l Orégano, sal e pimenta do reino, 
   salsinha e cheiro verde a gosto 

Cozinhe a mandioquinha, a batata e a cenoura na água com sal. Quando 
os legumes estiverem macios, retire do fogo e escorra. Reserve a parte.

Ferva um 1 litro de água e dissolva o caldo de carne. Bata no liquidificador 
os legumes cozidos juntamente com o caldo de carne dissolvido na água.

Em uma panela, refogue o alho e a cebola. Quando estiverem dourados 
acrescente a carne moída e tempere com o orégano, o sal, a pimenta, a salsi-
nha e o cheiro verde, misture bem. Depois, quando a carne estiver refogada, 
baixe o fogo e acrescente a mistura do liquidificador, misture bem e deixe 
cozinhar por uns 10 minutos. Sirva quente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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RAF

POTENCIAL

DESCONTO

PASTOREAR

DOARGRE

PESTANAT

CUEVOE

CATEQUESE

PATRLE

SOLADOSS

EIEHIP

LIBERTINA

RAMEAD

TANGENCIA

Evento de
luta de
origem
africana

A da
gema do

ovo é
amarela

Ordem de
Serviço
(abrev.)

Tirar 
uma (?):
cochilar
(fam.)

Organi-
zação

terrorista
afegã

Grito fes-
tivo das
bacantes

(Mit.)

Camada
cutânea
interna
(Histol.)

Monte
bíblico

situado no
Egito

(?)-hop,
gênero
musical

O bolo
mal

cozido
(bras.)

A menor
flexão

verbal do
português 

Top (?),
ranking do

tênis
mundial

"(?)
Chama",
sucesso
de Lobão

Carbono
(símbolo)

Armas usadas na
prática de esgrima
Claro;

evidente
A função

do nó 

Tatuagem do braço
do Popeye (HQ)

Esticados
Objeto como o Oscar

(Cin.)

Virtual;
possível

Diminuição
de preço

Guiar o
rebanho
ao pasto 

Ceder

Instrução
religiosa
Patente
(abrev.)

Devassa;
libidinosa
Passa mui-

to perto

Sílaba de
"grego"

Neurótico
(gíria)

4/evoé. 5/neuro — sinai. 7/taliban. 9/potencial — tangencia.
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l QUINTA (01)
 Eliana Diesel, Maicon Becker, 
Líria Gunkel, Juh Pinati, Fernanda 
Nogekowski, Zilda Leopoldina Da 
Silva, Eva Silva, Madalena Hohmann, 
Edgard Ravache, Norma Hoffmann, 
Fernanda S. Nogekowski, Eva 
Terezinha Nery da Silva, Loreni Baldin

l SEXTA (02)
Ricardo Luiz Leites de Oliveira, 
Marcelo Wiest, Evonete Campana, 
Lediane Klein, Antonio Estoskes, 
Adriana Obermeier, Vera Rocha, 
Ilaidi Müller, Roseli Silva, Evonete 
Campana, Cristhian Manoel 
Gemniczak, Liliane Andrejeski, Flavia 
Regina Francener Freitag

l SÁBADO (03) 
Teh Montania, Cleci Guttges, 
Cristiane Kliemann, Carla Regina 
Salamon, Cris Kliemann, Claudete de 
Cezaro, Andiala Schirmer, Fernanda 
Johann Bourscheidt, Douglas 
Berwig, Tais Caroline Mertin, Helena 
Maria Ratz, Juliana Cristina

l DOMINGO (04)
Cleonice Bapes, Denyzeh Hoesel, 
Aline Kammer Maldaner, Vanessa 
Ressel Moenster, Elaine Fabiane 
Santos, Lucia Heinen
 

l SEGUNDA (05)
Angela Cruz, Sirlei Kreutz, 
Vania C Mschwambach, Noeli 

Hammes, Denise Topmania, Glaci 
Franzmann, Jessica Dierings, 
Eusebio Sachser

l TERÇA (06)
Juliana Soares, Raquel Almeida, 
Rose Godoi, Noili Bier, Teresinha 
Schmoller, Leila Laís Kroll, Gracielle 
Costa, Joanir Brand, Luana Pricila 
Ribeiro, Rubia Santo Amaro
 

l QUARTA (07)
 Patricia Bitencourt, Rosemeri 
Musskopf, Maxion Souza, Juliano 
Maioli, Gesiel Souza, Ilmar Alba, 
Elvis Casagrande, Cristian Finkler, 
Cleusa Tinoco, Fátima Piovisan, 
Eloah da Silva 

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

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

Aniversariantes da Semana 

Albani Pacheco Júnior e a esposa Vani. Ele assumiu na terça-feira (29) a Presidência do 
Lions Clube de Entre Rios do Oeste, gestão 2021/2022

 Belo registro 
fotográfico do 

corretor de imóveis 
rondonense Adelar 

Ohse e a esposa 
Rosilda 

O tim tim da semana vai para o rondonense Ricardo Luiz Leites de 
Oliveira que nesta sexta-feira (02) completa mais um ano de vida. Na 

foto ele está acompanhado da esposa Fárida Nardello

Arthur Frioli 
junto com sua 
vovó Fátima 
Frioli. Hoje ele 
(01) completa seu 
primeiro ano de 
vida. Seus pais o 
Fabio da Honda 
e a mamãe Tais 
comemoram 
essa data 
tão especial

STUDIO REVELEST
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Inscrições abertas para o circuito de 
ciclismo Desafio 61 Anos de Marechal  

HAVERÁ DUAS CATEGORIAS: INICIANTE (TRÊS TRAJETOS: 23, 18 E 20 KM, SOMANDO 61 KM); E EXPERT (TRÊS TRAJETOS DE 61 QUILÔMETROS, SOMANDO 183 KM)Ü

A Prefeitura de Quatro Pontes, 
por intermédio do Departamento 
de Meio Ambiente e da Unidade 
de Valorização de Recicláveis 
(UVR), promoveu na segunda-
-feira (28), palestra sobre meio 
ambiente e sustentabilidade 
em empresa do município. A 
explanação foi pedida pela GT 
Foods (Lorenz), que enviou um 
memorando à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.

Neste mês de junho, a 
empresa está realizando a cam-
panha “Mês do Meio Ambiente” e 
por esse motivo fez a solicitação 
da palestra, a qual foi promovida 
em três momentos pela diretora do 
Departamento de Ação Ambiental, 
Rosa Maria Sulzbach, e a técnica 
de apoio da UVR, Fernanda Jung, a 
fim de, também, não aglomerar 
muitas pessoas.

Rosa expõe que diversos 
assuntos relacionados ao meio 

ambiente e à sustentabilidade 
foram pautados. “Falamos sobre 
materiais recicláveis, recuperação 
de nascentes, ética profissional, 
campanhas educativas, valores 
pessoais e humanos, parceria 
com a Itaipu Binacional e outros. 
A Fernanda também destacou 
o trabalho feito pela UVR junto 
à Associação Quatropontense 
de Catadores (AQC), desde a 
ação de separação por parte 
dos munícipes, coleta de reci-
cláveis, triagem, venda que gera 
renda aos catadores e demais 
questões”, diz.

A diretora de Ação Ambiental 
esclarece que a palestra também 
integra os trabalhos alusivos à 
Semana do Meio Ambiente do 
município, como parte de ações 
solicitadas pela Itaipu, e as ini-
ciativas tem sido apoiadas pelo 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Davi Boufleuher.

 A prefeitura de Marechal Ron-
don e a PROEM (Fundação Promo-
tora de Eventos) promovem uma 
programação alternativa, no mês 
de julho, para comemorar os 61 
anos de Marechal Rondon. Uma 
das atividades que compõe a pro-
gramação é o circuito de ciclismo 
“Desafio 61 anos – Conhecendo 
Nossa Marechal”, organizado pela 
Secretaria de Esporte e Lazer.

CATEGORIAS
Estão sendo oferecidas duas 

categorias: iniciante e expert. Na 
categoria iniciante serão três tra-
jetos, de 23, 18 e 20 quilômetros, 
cada, somando 61 quilômetros. 
Já na categoria expert serão três 
trajetos de 61 quilômetro, cada, 
totalizando 183 quilômetros.

Os trajetos serão disponibilizados 
e deverão ser inteiramente cum-
pridos e registrados em aplicativos 
de monitoramento de atividade 
física, como o Strava, Nike Run, 
ou outro similar.

Poderão participar do circuito 
pessoas de qualquer idade, sendo 
que para os menores de 18 anos, 
a inscrição deverá ser feita pelo 
responsável, concordando com 
todos os termos do desafio.

INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser reali-

zadas de 24 de junho a 02 de julho, 

via internet, através do link https://
forms.gle/bscFUmqumMN9E5MK8, 
ou diretamente na Secretaria de 
Esporte e Lazer, localizada à rua 
Ceará, 1515, de segunda a sexta, 
das 08h às 12h e das 13h30 às 17h. 

Serão inscrições solidárias, por 
isso cada inscrito deve doar um litro 
de leite longa vida ou um pacote de 
fraldas geriátricas, que serão repas-
sadas ao Asilo Lar Rosas Unidas.

MEDALHAS
Os participantes deverão manter 

o distanciamento recomendado 
pelas autoridades sanitárias, a fim 
de evitar a proliferação da Covid-
19. Todos os inscritos no desafio 
receberão medalha, que será dividida 
em três. A cada etapa cumprida, o 
participante receberá uma parte. 
Após a realização das três etapas, a 
medalha estará completa, formando 
o portal de Marechal Rondon. O par-
ticipante poderá retirar sua medalha 
do trajeto percorrido diretamente 
na Secretaria de Esporte e Lazer.

Além disso, os participantes 
concorrerão ao sorteio de uma 
bicicleta aro 26 e dois capacetes.

DATA DE REALIZAÇÃO 
DOS CIRCUITOS

As atividades poderão ser reali-
zadas em datas e horários à escolha 
de cada participante, respeitando o 
regulamento, os trajetos e o período 

de 03 a 24 de julho. Os compro-
vantes de atividades deverão estar 
anexados ao link https://forms.gle/
VT7Df1JS67vaYvxF9.

Não será permitida a partici-
pação no desafio, com bicicletas 
motorizadas, elétricas ou simila-
res. O uso de equipamentos de 
segurança de ciclismo é de total 
responsabilidade do participante.

TRAJETOS
Todos os trajetos serão disponibi-

lizados para acesso via aplicativo para 
o participante monitorar e executar 
o desafio. Eles passarão por Iguiporã, 
Curvado, Novo Três Passos, Novo 
Horizonte e São Roque.       

 O prefeito de Pato Bragado, Leo-
mar Rohden, o Mano e o gerente da 
unidade do Sesi/Senai de Marechal 
Cândido Rondon, Thiago D’Arisbo 
efetuaram recentemente a assina-
tura dos contratos, oficializando 
assim, a realização de novos cur-
sos, todos gratuitos pela Secretaria 
de Indústria, Comércio, Turismo e 
Desenvolvimento Econômico. O 
ato foi acompanhado pelo secre-
tário Volmir Wollmann, diretora 
do departamento de Indústria, 
Comércio e Prestação de Serviços, 
Disel Daiane Bortolato Ziesmann 
e a vendedora, Dirce Rush.

Serão cinco novos cursos e uma 
consultoria em Processo Produtivo, 
sendo que três cursos já estão com 
inscrições abertas: o de Aperfeiçoa-
mento em Processos de Soldagem 
que está sendo promovido desde 
terça-feira (29) até 30 de julho, no 
período noturno, em 80 horas/aula, 
Aperfeiçoamento em Processos de 
Soldagem Tig que também iniciou 

 DIVULGAÇÃO

na terça-feira, seguindo até 14 de 
julho e contará com 40 horas/aula, no 
período vespertino, além do Aperfei-
çoamento em Processos de Soldagem 
Mig/Mag, de 40 horas/aula, período 
vespertino que está programado para 
ocorrer 15 a 30 de julho.

A consultoria em Processo 
Produtivo – Programa Brasil 
Mais – Mentoria Lean, destinado 
a capacitar, orientar e acompanhar 
empresários e os outros dois cursos 
previstos, que são o de Instalação 
e Manutenção de Aparelhos de Ar 

Condicionado e o de Panificação, 
devem ocorrer entre os meses de 
julho e agosto. O período de ins-
crições está sendo definido e será 
amplamente divulgado. 

Para o gerente da unidade do 
Sesi/Senai, Pato Bragado sempre 
se mostrou engajado na qualifi-
cação da sua população, o que 
demonstra que a administração 
municipal está em busca da trans-
formação social e econômica de 
cada cidadão e da sustentabilidade 
ascendente do município.

Parceria entre administração de Pato Bragado e Sesi/Senai 
oferta novas oportunidades de qualificação profissional

Prefeitura de Quatro Pontes promove 
palestra sobre meio ambiente e 
sustentabilidade em empresa



INVESTIMENTO TOTALIZA R$ 41,7 MILHÕES, SENDO R$ 34,5 MIL POR VEÍCULO. OS CARROS SERÃO 
ENTREGUES AOS MUNICÍPIOS SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA

Ü

Geral 15Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

1º de julho de 2021

Governador entrega 
1.211 automóveis 
aos 399 municípios

 O Governo do Estado entregou 
nesta quarta-feira (30) 1.211 auto-
móveis para as secretarias munici-
pais de saúde dos 399 municípios 
do Paraná. Os carros vão reforçar 
a estratégia da Saúde da Família, 
que presta atenção primária e leva 
o atendimento médico para dentro 
da casa dos paranaenses. 

Esta é a maior renovação da frota 
da Saúde no Paraná, com investi-
mento total de R$ 41,7 milhões pelo 
Governo do Estado. Inicialmente, o 
valor aproximado de cada veículo 
era de R$ 46,3 mil, mas foi para R$ 
34,5 mil por unidade após licitação 
realizada pelo Estado. Os carros são 
do modelo Gol, da Volkswagen, e 
têm motor 1.0, ar condicionado, 
direção hidráulica e quatro portas.

O programa dá sustentação 
à política de cuidado aos idosos. 
Com a pandemia, a estratégia será 
ampliada para o acompanhamento 
de pacientes que já tiveram Covid-
19. Assim, os automóveis dão mais 
autonomia a agentes e equipes 
de saúde em cada município para 
o deslocamento até os pacientes, 
monitorando a evolução de possíveis 
sequelas causadas pelo coronavírus. 

“É um dia muito importante para 
a Saúde do Paraná porque reforça 
a parceria com os municípios. Esses 
veículos vão ajudar no atendimento 
da família, focado nos idosos e 
também nas pessoas que tiveram 
alguma sequela da Covid-19. São 
equipamentos doados aos muni-
cípios, vamos estar mais próximos 
das pessoas”, afirmou o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior.

A expectativa é que os veículos 
possibilitem a realização de 100 mil 
consultas por mês em todo o Paraná. 
“Se cada um destes automóveis fizer 
cinco visitas domiciliares diárias, o 
que é pouco, serão 6 mil em todos 
os municípios todos os dias. Em vinte 
dias úteis no mês, teremos 120 mil visitas 
domiciliares. Em um ano teremos em 
torno de 1,5 milhão visitas. É a equipe 
de saúde do município na casa do 
paranaense”, explicou o secretário 
estadual de Saúde, Beto Preto.

Segundo ele, a estratégia garante 
um atendimento mais humanizado 
às famílias que sofreram com a pan-
demia, apesar da licitação ter sido 
preparada antes, em 2019. “Este ato 
vai ajudar os municípios do Paraná 
a fortalecer a estratégia de saúde da 
família dentro do seu território. Estes 
carros servem diretamente para o 
transporte dos profissionais para as 
visitas domiciliares. Eles já estavam 
sendo preparados para entrega, den-
tro da nossa expectativa de fortalecer 
a atenção básica em saúde, desde o 
primeiro ano de gestão, mas chegam 
em boa hora nos 399 municípios”, 
acrescentou o secretário.

CERCAR PCH MOINHO S/A 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CERCAR PCH MOINHO S/A  

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

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

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

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

Marechal Candido Rondon, 15 de junho de 2.021. 

Alcino Biesdorf- Diretor Presidente 

 RECEBEU LICENÇA INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO) 
CLEYTON PALUDO e LEONOR PALUDO tornam público que receberam do INSTITUTO ÁGUA E 
TERRA (IAT) a Licença de Instalação (Ampliação), com validade até dia 28/06/2023, para a atividade 
de suinocultura sistema terminação, localizado no imóvel do Lote Rural nº 14, da Gleba nº 18, Linha 
Santa Cruz, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAT a Licença de Instalação para o
empreendimento a seguir especificado:
Empresa: CONDOMINIO MORUMBI
Atividade: Loteamento Residencial Morumbi
Endereço: Lote Rural n° 56/B do 11º Perímetro
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SUMULA DE EMISSÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO 
Gilmar Paslauski, torna público, que recebeu do ao IAT, Licença de Instalação de ampliação, para 
empreendimento de Suinocultura, modalidade terminação, porte médio, com validade até 28/06/2023, 
a ser instalado no distrito de Santa Rita do Oeste, município Terra Roxa, estado do Paraná.

SUMULA DE EMISSÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO 
Gilmar Gatsk, torna público, que recebeu do IAT, Licença de Instalação de ampliação, para empreen-
dimento de Suinocultura, modalidade terminação, porte pequeno, com validade até 28/12/2021, a ser 
instalado no distrito de Santa Rita do Oeste, município de Terra Roxa, estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Darci Possamai torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para Empreendimento 
de Suinocultura, porte médio, modalidade UPL, instalado na Linha Sanga Colibri, município de Nova 
Santa Rosa, estado do Paraná.

RECEBEU A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
RODRIGO MARCIO SCHMIDT, torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT a RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com validade até o dia 29/06/2025, para a atividade de 
suinocultura terminação, instalada no imóvel denominado como Parte dos Lotes Rurais nºs 24 e 26, 
na Linha Buricá, município de Santa Helena/PR.  

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Djoni Marcelo Dreissig e Rubim Borofski, tornam público que receberam do IAT, a Licença de Insta-
lação, para empreendimento de suinocultura, modalidade em produção de leitões, porte médio, com 
validade até 28/06/2023, a ser implantado na Linha Guaçu, distrito de Novo Sarandi, município de 
Toledo, estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
Amando Schwab, torna público que recebeu do IAT, a renovação da Licença Ambiental Simplificada, 
para a atividade de Suinocultura no Sistema de Terminação destinada a 1.200 animais, implantada 
em Parte do Lote Rural 311 da gleba 11 –  linha Santa Clara - Distrito de São Roque – Santa Helena, 
PR, com validade até 22/06/2027

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Andre Luiz Sobczuk, Antonio Sobczuk, Jacinta M. Sobczuk e Vera Lucia Sausen, tornam público que 
receberam do IAT, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 2.500 animais, implantada nos Lotes Rurais Número 01 e 80 da Gleba 10 
- Linha Santa Terezinha - Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr, com validade até 29/06/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Vanderlei de Brito e Doralice Gomes De Brito, tornam público que receberão do IAT, a Licença de 
Operação da Ampliação da atividade de Suinocultura no Sistema de UPL – Unidade Produtora de 
Leitões destinada 550 matrizes, implantada no Lote Rural 62 da Gleba 25 – Distrito De Vila Celeste - 
Santa Helena – Pr, com validade até 30/08/2022.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA  RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
JOSE LUIZ LINN, torna público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada 
para a atividade de Suinocultura no Sistema de Terminação destinada a 1.400 animais, implantada 
no Lote Rural Número 302 da Gleba 11 – Linha Santa Clara – distrito de São Roque, Santa Helena, 
com validade  até 15/06/2027.

RECEBEU LICENÇA DE OPERAÇÃO (COMPLEMENTAR)
MÍRIAN ANDRÉIA MORO E OUTROS tornam público que receberam do Instituto Água e Terra (IAT) 
a Licença de Operação (Complementar), com validade até dia 27/09/2023, para a atividade de suino-
cultura sistema crechário, localizado na LOTE RURAL N° 11, LINHA NOVA, Distrito de São Clemente, 
Santa Helena/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)
CARLOS ALBERTO MAEHLER torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação de Amplia-
ção para atividade de Suinocultura implantada no Lote Rural n° 138, do 39° Perímetro, Município de 
Marechal Cândido Rondon/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (AMPLIAÇÃO)
CARLOS ALBERTO MAEHLER torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação de 
Ampliação para atividade de Suinocultura implantada no Lote Rural n° 138, do 39° Perímetro, Município 
de Marechal Cândido Rondon/PR.  

Os carros serão divididos entre 
de acordo com a quantidade de 
equipes disponíveis em cada loca-
lidade. De acordo com a resolução 
da Secretaria da Saúde nº 585/2021, 
assinada nesta quarta-feira (30), os 
carros serão entregues aos municípios 
sem qualquer contrapartida.

ESFORÇO
Guto Silva, chefe da Casa Civil, 

ressaltou que os recursos são fruto de 
um esforço coletivo e de gestão inte-
grada com diversos poderes. “Esses 
veículos são fruto de boa gestão, 
economia, equilíbrio e paz entre 
as instituições. Não temos ruídos. 
Esse é o segredo do Paraná para 
levar mais qualidade de vida para 
os municípios”, arrematou.

SAÚDE DA FAMÍLIA
A saúde da família está no 

primeiro nível de atenção no Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e é 
considerada uma estratégia para o 
fortalecimento da atenção básica. 
A partir do acompanhamento de 
um número definido de famílias, 
localizadas em uma área geográfica 

delimitada, são desenvolvidas ações 
de promoção da saúde, preven-
ção, recuperação, reabilitação de 
doenças e agravos mais frequentes. 
A metodologia envolve equipes 
multiprofissionais e integração com 
demais áreas do atendimento social.

PRESENÇAS
Compareceram à entrega os 

secretários da Administração e da 
Previdência, Marcel Micheletto, e de 
Infraestrutura e Logística, Sandro 
Alex; os deputados federais Toninho 
Wandscheer (líder da bancada na 
Câmara dos Deputados), Luciano 
Ducci, Luizão e Reinold Stephanes 
Jr; o presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, Ademar 
Traiano; os deputados estaduais 
Hussein Bakri (líder do Governo), 
Michele Caputo, Alexandre Amaro, 
Fernando Francischini, Alexandre 
Curi e Cobra Repórter; o chefe 
da Casa Militar, tenente-coronel 
Welby Salles; o diretor-geral da 
Secretaria de Saúde, Nestor Werner 
Júnior; e a diretora de Atenção 
e Vigilância em Saúde da Sesa, 
Maria Goretti David Lopes. 
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