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Mototurismo
Estilo de vida que conquista muitos adeptos

Ademir Bier avalia 
trabalhos após o retorno 
a ALEP e fala das eleições 

de 2022 e 2024  
PÁGINA 05

Diminuir o 
consumo 

de açúcar é 
fundamental 
para a saúde

PÁGINA 10

O Dia Nacional do Motociclista é comemorado em 27 de julho. A data celebra todos os que, seja 
profissionalmente ou por hobbie, pilotam motocicletas. Viajar dois, três mil quilômetros, ou mais, pode ser bastante 

para alguns. Mas, para os motociclistas, é uma da distância perfeita para se aventurar sobre duas rodas. A 
reportagem do jornal Tribuna do Oeste conta nesta semana as histórias de dois motociclistas. Um deles descobriu a 

paixão pela moto aos 38 anos. O outro, aos 61 anos. Como é possível perceber, essa paixão que não tem idade.
PÁGINA 09
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AS PESSOAS TÊM QUE ENTENDER 
QUE A VACINAÇÃO NÃO É MENU

Desde o início da vacinação contra 
a covid-19 no Brasil, não é raro ouvir 
alguém comentar que deseja escolher 
com qual fabricante irá se vacinar ou 
ainda que, após se imunizar voltará a 
andar sem máscara e promover aglo-
merações. Muitos ainda questionam 
acerca da eficácia das vacinas dispo-
níveis no país, entretanto, o professor 
de Geriatria, Rubens de Fraga Júnior, 
da Faculdade Evangélica Mackenzie 
Paraná (FEMPAR), aponta dois estudos 
para comprovar que todas as marcas 
de vacinas são eficientes.

Ele utiliza como base os estudos 
da revista The Lancet e da agência 
Public Health England. O primeiro 
artigo afirma que a CoronaVac tem 
alta eficácia contra covid-19 sinto-
mático confirmado por PCR, além de 
uma boa segurança e alto perfil de 
tolerabilidade. No segundo estudo, 
foram observadas apenas diferenças 
modestas na eficácia das vacinas da 
Astrazeneca e Pfizer com a variante 
delta em comparação com a variante 
alfa após o recebimento de duas doses 
de vacina.

“Testes e monitoramentos extensi-
vos mostram que essas vacinas são 

*Rubens de Fraga Júnior é professor de Geriatria na 
Faculdade Evangélica Mackenzie Paraná (FEMPAR)
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muito seguras e eficazes. Já estamos 
vendo resultados incríveis na diminuição 
de mortalidade e de contágio. Tomar a 
vacina faz com que você proteja todas as 
pessoas ao seu redor, particularmente 
as pessoas com maior risco de doenças 
graves”, ressalta o professor. Ele também 
diz que a vacinação se torna ainda mais 
importante, pois caso a pessoa venha 
a contrair a doença, as chances desta 
se recuperar e ter sintomas amenos 
são maiores.

Sobre a volta da rotina sem o uso 
de máscara e distanciamento social, o 
professor faz um alerta. “Infelizmente 
teremos que ter uma cobertura vacinal 
de mais de 75% da população com a 
segunda dose da vacina. Até este dia, 
teremos que continuar com os cuidados 
de distanciamento físico e uso adequado 
de boas máscaras”. Quanto à escolha do 
imunizante, Rubens diz que a população 
deve tomar a que estiver disponível no 
dia. “Qual a melhor vacina? Meu recado: 
a vacina no seu braço. Devemos assegu-
rar que qualquer vacina regulamentada 
pela Anvisa é uma vacina eficaz”.

O imunologista e coordenador do Cen-
tro de Ciências Biológicas e da Saúde 
(CCBS) do Mackenzie, Jan Carlo Delorenzi, 
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

Por outro lado, se você é conheci-
do como “rato de livraria”, isso já sig-
nifica um outro status. Condição so-
fisticada, atraente, que remete à in-
telectualidade. Camundongo, rataza-
na, rato-preto, rato-de-esgoto, rato-
branco o que importa o tipo? São,
todos, ratos que assustam até mes-
mo os elefantes, um dos maiores ani-
mais do planeta.

Quando, entretanto, estamos fa-
lando de Mickey Mouse, da dupla Ber-
nardo e Bianca, do Remy (do “Rata-
touille”), de Little Stuart ou, até mes-
mo, do Topo Gigio (lembra dele?), tudo
se torna mais inteligente, terno, afe-
tuoso e engraçado. São alguns dos
ratos que, sem entrar em considera-
ções sobre as agruras causadas por
sua espécie, tornaram-se famosos e
queridos em todo o mundo.

Os ratos, segundo os limites da ci-
ência, são originários da Ásia e há
mais de 1.700 espécies. O rato-pre-
to, por exemplo, invadiu a Europa à
época das Cruzadas. A ratazana, por
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 Até há algumas semanas a mai-
oria das pessoas da nossa microrre-
gião ainda não tinha percebido a pro-
ximidade do novo coronavírus. Alguns
até se arriscavam a fazer enquetes
em redes sociais perguntando quem
conhecia alguém que tivesse adoe-
cido de Covid-19.

Muitos passaram a ter uma vida
praticamente normal ao que existia
antes da pandemia, frequentando
bares, churrascos e outros encontros
com aglomerações.

Mas, de repente, a coisa ficou mais
próxima. Os números cresceram e
muitos conhecidos nossos já entraram
pra lista que soma mais de 32 milhões
de pessoas com Covid-19 no planeta.

Mas, as pessoas não devem ser
apenas mais um número ou uma pa-
lavra. É preciso respeitar o poder do
vírus, que já marcou o ano de 2020
e todos os outros anos que virão
daqui para frente.

Mas, além do próprio vírus, é pre-
ciso respeitar as outras pessoas, ob-
servando as medidas de proteção e
prevenção. Respeitar os profissionais
que diariamente travam verdadeiras
batalhas para salvar vidas, como os
médicos, enfermeiros, auxiliares, po-
liciais, bombeiros, motoristas... Tan-
tos que são essenciais.

É preciso respeitar os doentes e
os enlutados. E se você pegar a do-
ença, respeite e faça o isolamento
recomendado para não contaminar
mais pessoas.

A pandemia trouxe com ela outros
males que vão além da questão sani-
tária. Trouxe a politização da doença
, a manipulação de números, o roubo
descarado do dinheiro público, a mes-
quinhez do mercado, o negacionismo,
as fake news... São tantas coisas que
causam asco e repugnância.

Mas, uma coisa é certa. O corona-
vírus não foi, não é e nunca terá sido
uma “gripezinha”. A pandemia não
passou, não é passado. É presente e
será futuro. Podemos até conseguir
uma imunidade maior, podemos libe-
rar leitos nos hospitais, podemos ver
caindo as mortes, podemos voltar a
ter carnaval e fogos no réveillon.

Mas, ainda assim, as consequên-
cias da pandemia já são um legado
para o mundo. Saudades, falências,
crises pessoais e profissionais, de-
semprego, depressão e tantas outras
experiências difíceis. Uma nova or-
dem mundial se avizinha. A cura que
é possível avistar passa por respeito.

A cura está
no respeito

 Ricardo Viveiros, jornalista e escritor, é autor
de vários livros, entre os quais “Justiça Seja
Feita”, “A Vila que Descobriu o Brasil” e “Edu-
cação S/A”.

sua vez, apareceu nas cortes do Velho
Mundo apenas no século XVIII. Todos
trazendo muitos males, graves enfer-
midades ao homem: peste bubônica,
tifo, leptospirose, febre do rato, han-
tavirose e por aí vão. Segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS),
ratos podem transmitir aproximada-
mente 200 doenças.

Em contrapartida, o rato-branco
(uma variedade albina) e os ratos cin-
zas já velhos têm — com o sacrifício da
própria vida —, salvado os humanos de
inúmeras doenças. São cobaias de la-
boratório, usados por cientistas para
inocular os vírus e pesquisar a melhor
maneira de combater seus próprios
estragos à saúde humana. E por sua
atuação no Camboja, uma rata afri-
cana gigante acaba de ser premiada
com honras e glórias por, “corajosa-
mente”, farejar minas deixadas pela
guerra. A medalha de ouro foi entre-
gue pela Associação Veterinária Britâ-
nica (PDSA). Magawa, a rata, já “lim-
pou” com segurança o equivalente a
20 campos de futebol.

Ratos se amam de maneira inten-
sa, um casal pode ter mais de 200 fi-
lhotes em apenas um ano. Ratos adul-
tos podem alcançar 50 cm de compri-
mento e pesar até 1 kg. Um casal de
ratos em um celeiro, apenas durante
duas estações, pode consumir cerca
de 14 kg de grãos. Ratos causam 45%
dos incêndios tidos como de origem

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

desconhecida, 20% dos danos em li-
nhas telefônicas, 31% dos rompimen-
tos de cabos elétricos.

Como tudo na vida tem um outro
lado, ratos mantêm a cidade limpa.
Ágeis e flexíveis entram pelo esgoto,
correm por apertadas tubulações que
são suas rodovias, promovendo neces-
sária desobstrução. Sem eles, haveria
ainda mais entupimentos e enchentes.

Em uma entrevista que nos tempos
de repórter fiz para a mídia, ouvi do
veterinário italiano Angelo Boggio, um
dos maiores “ratólogos” deste plane-
ta então contratado pelo Metrô de São
Paulo e carinhosamente apelidado pe-
los colegas como Doutor Ratão, a se-
guinte máxima: “Ratos integram o equi-
líbrio ambiental. Escorpiões matam e
comem ratos. Galinhas comem escor-
piões. E nós comemos galinhas.”

Quem “come” o corrupto que come
os recursos do povo?

Essa espécie de rato está no topo
da cadeia alimentar, causa doenças
crônicas como a raiva, move-se com
agilidade pelos canais burocráticos do
sistema e rói a dignidade. Começou a
campanha política para as eleições
deste ano em todo o País. Não deixe o
seu voto ser roído pelos ratos, esco-
lha bem os seus candidatos.

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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compartilha da mesma opinião de Rubens. 
“As pessoas têm que entender que a 
vacinação não é menu, não estamos 
num restaurante para escolher o que 
vai tomar. O Brasil foi muito rigoroso 
na aprovação das vacinas e por isso o 
cidadão pode ficar tranquilo indepen-
dente de qual seja”. Ele diz ainda que 
as pessoas que se recusam a se vaci-
nar estão cometendo infração sanitária 
e por isso, acredita que deveriam ser 
penalizadas.

Sobre a possibilidade da revacina-
ção contra a covid-19, Rubens Júnior 
diz que as pesquisas científicas vêm 
mostrando que muito provavelmente 
haverá a vacina contra o coronavírus 
incorporada ao calendário vacinal anual, 
assim como aconteceu com a Influenza, a 
H1N1 e as variantes das gripes comuns.

Jan Carlo também comenta sobre 
esta questão. “Pode ser sim que ela 
seja sazonal. O que temos que ter em 
mente é que a vacinação é o que vai 
garantir a sobrevivência da humanidade 
neste momento. Então se tiver que tomar 
todos os anos, terá de tomar”.

Os Jogos Olímpicos que estão acontecendo 
em Tóquio estão dando bons exemplos, para 
nos brasileiros, de que quando se busca 
tornar um sonho em realidade podemos 
sim voar alto. E em 2021 o exemplo disto 
veio de uma garota de apenas 13 anos, no 
auge de sua adolescência ela nos ensinou 
que determinação, perseverança e disci-
plina ainda podem transformar sonhos e 
realidade.

Rayssa Leal, 13 anos, é uma das 301 
atletas da delegação do Brasil que estão 
participando dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 2020 em Tóquio, que acontecem de 23 
de julho a 8 de agosto de 2021. E Rayssa 
eternizou o seu nome na história ao con-
quistar medalha de prata no skate street. 
Ela é conhecida como a Fadinha do Skate 
pois aos 8 anos teve um vídeo que viralizou 
na internet por conta das manobras que 
ela praticou. A Fadinha ganhou de presente 
do seu pai um skate quando completou 6 
anos de idade. Era para ser só mais um 
brinquedo, mas o ‘brinquedinho’ virou prata 
na olimpíada e quando ganhou ela ainda 
disse estava só se divertindo. Talvez seja 
uma lição para nós de que devemos levar 
a nossa vida um pouco mais na ‘esportiva’, 
mas sem fugir é claro dos compromissos 
e responsabilidades. 

A medalha nos Jogos Olímpicos veio como 
um grande presente para Rayssa, que estava 
só se divertindo. Mas esse divertir, ela sabia 
que tinha que ser com muita responsabili-
dade, pois ela estava representando o Brasil 
em uma competição mundial. Consciente 
disto, e sabendo que uma olimpíada pode 
ser o ponto mais alto da carreira da vida 
de um atleta, a medalha eternizou está 
adolescente na história do esporte. 

Esperamos que até o dia 8 tenhamos 
mais nomes fazendo história no esporte e 
acima de tudo nos dando bons exemplos. 
Fadinha do Skate não foi a única brasileira 
a conquistar medalha nestas olimpíadas, 
mas é a atleta mais jovem da história do 
Brasil a subir ao pódio em Olimpíadas.

Nesta competição o Brasil está presente 
com sua maior delegação em Jogos Olímpicos 
fora do território nacional, são 301 atletas de 
35 modalidades e  80% dos esportistas são 
frutos do Bolsa Atletas, programa do Governo 
Federal, que visa garantir a manutenção 
pessoal aos atletas de alto rendimento. O 
programa ajuda nos treinos, equipamentos, 
viagens e competições.

Que nossa Fadinha do Skate seja exemplo 
para cada um de nós de que não há idade 
para voar alto e que nem tudo precisar ser 
levado tão à risca, as vezes é permitido se 
divertir também!

* Rubens de Fraga Júnior

Marechal Cândido Rondon se despede nesta semana do Hotel Avenida, a sua demolição está quase concluída. 
O hotel foi o primeiro da cidade, foi instalado antes mesmo da criação do município.  

Sendo 
exemplo

FERNANDA BOURSCHEIDT
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A OBRA SERÁ REALIZADA NUM TRECHO DE 1,3 QUILÔMETRO, DO MERCADO DA COPAGRIL 
ATÉ O ACESSO AO CLUBE LIRA
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No dia do aniversário, Marechal 
Rondon recebe anúncio de quase 
R$ 5 milhões para duplicação 
da Avenida Rio Grande do Sul

Retorno
Com o fim recesso das Sessões Ordinárias das Câmeras dos Vereadores da região, 
a próxima semana será marcada com o retorno das sessões ordinárias para o 
segundo semestre do legislativo de 2021.  Retornam as Câmaras de Vereadores 
de Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado 
e Entre Rios do Oeste. Mercedes é o município onde as sessões prosseguiram 
normalmente durante o mês de julho sem interrupções.

Troca de Comando
O vice-prefeito de Quatro Pontes e secretário de Administração, Tiago Hansel, 
assumiu, na quarta-feira (28), o comando do paço municipal, seguindo até o 
dia 06 de agosto. Ele permanecerá à frente do Poder Executivo durante dez dias, 
período em que o prefeito João Laufer estará de férias.

Primeiro escalão
O governo municipal de Pato Bragado terá mudança no primeiro escalão. O vice-
prefeito John Nodari, deixará o cargo de titular da Secretaria Municipal de Saúde, 
a qual comanda desde o governo anterior, de Mano e Dirceu. Conforme justificou 
o prefeito Leomar Rohden – o Mano, como havia sido dito em campanha, John 
deixará a pasta para exercer com maior efetividade o cargo de vice-prefeito de 
Pato Bragado, participando mais ativamente das ações de toda a administração 
municipal. Os rumores e especulações sobre o novo nome que ser titular da 
pasta já iniciaram, mas nenhum ainda foi confirmado.

Marcando presença
Quem também esteve em Marechal Cândido Rondon, no domingo (25), foram 
os prefeitos Leomar Rohden – o Mano de Pato Bragado e Laerton Weber de 
Mercedes. Eles vieram prestigiar a visita do Governador em exercício, Darci 
Piana. Ambos participaram da coletiva de imprensa onde foi anunciado o quase 
R$ 5 milhões para duplicação da Avenida Rio Grande do Sul.

R$ 5 milhões 
Responsável por viabilizar R$ 250 milhões em investimentos em Guaíra, boa 
parte deles em parceria com Itaipu, o Governo Ratinho Junior liberou mais 
R$ 5 milhões para pavimentação asfáltica de ruas do município. Os maiores 
destaques estão em obras de infraestrutura como a Nova Ferroeste, o Contorno 
da BR-163 e a revitalização da Ponte Ayrton Senna.

Pedágio
A discussão sobre a nova concessão de rodovias deve concentrar as atenções 
da Assembleia Legislativa do Paraná  (Alep) neste segundo semestre de 2021. 
A avaliação é do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), integrante da Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio. O deputado explicou que um terço das rodovias 
incluídas no programa federal de concessões são estaduais e será necessário 
a aprovação de uma lei que permita a delegação dos trechos para a União. “O 
novo pedágio será um debate amplo”, disse Romanelli. “Temos que discutir 
bem esse tema para que o resultado seja bom para a população paranaense”.

Pedágio II
Já o governador em exercício, Darci Piana, vem destacando, quando questionado, 
os esforços do Governo do Paraná  nas busca pelo melhor modelo para renovação 
das concessões do pedágio e os impactos positivos que a população vai sentir 
com tarifas menores e mais obras desde o início do contrato. 

Fraudes a licitações
Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de 
Medianeira, no Oeste do Estado, ofereceu denúncia criminal contra 13 pessoas 
investigadas por possíveis fraudes a licitações em diversos municípios. Entre os 
denunciados, estão empresários e servidores públicos. Conforme a denúncia, 
foram identificados dois grupos criminosos que utilizavam empresas de fachada 
para fraudar licitações, geralmente de manutenção e fornecimento de peças 
para máquinas pesadas. Os grupos atuariam em diversos municípios do Oeste 
paranaense.

Sistema híbrido
O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) afirmou nesta terça-feira 
(27) que a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep)  deve retomar os trabalhos 
presenciais de forma plena apenas no ano que vem. Até o final do ano, deve 
ser mantido o sistema híbrido das sessões plenárias, com parte dos deputados 
participando dos debates por meio de uma plataforma tecnológica.

 Finalizando a agenda deste 
domingo (25) no Oeste do Paraná, 
o deputado Hussein Bakri parti-
cipou da assinatura do convênio 
para a duplicação da Avenida Rio 
Grande do Sul, em Marechal Cândido 
Rondon. Em comemoração aos 61 
anos do município, o documento 
que autoriza a licitação também 
foi assinado pelo Governador em 
exercício, Darci Piana, e pelo Secre-
tário de Infraestrutura, Sandro Alex.

A obra será realizada num trecho 
de 1,3 quilômetro, do Mercado da 
Copagril até o acesso ao Clube Lira, 
e prevê estacionamento, calçadas, 
canteiro central, iluminação nova 
e ciclovia. Os recursos de quase 
R$ 5 milhões serão oriundos de 
emenda parlamentar do deputado 
Hussein Bakri, de recursos estaduais 

 Comitiva do governo do estado e autoridades locais 
por ocasião da assinatura do convênio 

ASSESSORIA
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assegurados pelo secretário Sandro 
Alex e também do caixa da prefeitura.

Após a assinatura do documento 
e de uma visita ao local da obra, Bakri 
participou de uma live comemora-
tiva ao aniversário do município 
e destacou mais investimentos 
para Marechal, como a retomada 
das obras do Contorno Oeste. “A 
região Oeste tem sido o motor do 

Paraná nesta pandemia, sobre-
tudo por meio do agronegócio, e 
Marechal tem grande participação 
nesta retomada. Por isso, fiz questão 
de vir até aqui hoje parabenizar o 
município e autorizar a licitação 
de uma obra aguardada há bas-
tante tempo”, afirmou Hussein 
Bakri, que é Líder do Governo na 
Assembleia Legislativa.

 O vereador de Nova Santa Rosa, 
Valdir Kelm, além de cumprir com 
o papel de parlamentar, que é de 
legislar e fiscalizar, também traba-
lha incansavelmente para atender 
aos anseios da comunidade e para 
colaborar com desenvolvimento 
do município.

Nos seis primeiros meses o edil 
apresentou muitos requerimentos 
e indicações, que foram aprovados 
pelo legislativo. Destaque para o 
pedido de colocação de redutor de 
velocidade na rua 29 de Abril, nas 
proximidades da Escola Municipal 
Getúlio Vargas; colocação de lom-
bada na Avenida Santo Cristo, na 
entrada da cidade; cascalhamento 
e patrolamento a estrada de Linha 
Jundiaí, saída para Dois Marcos, 

divisa com Toledo; implantação 
da Casa do Artesão; instalação de 
parquinho e realização de melhorias 
no barracão do projeto Viver, em 
Planalto do Oeste; instalação de 
novo  parque industrial no muni-
cípio; construção de barracão para 
incubadora industrial; cascalha-
mento e patrolamento na estrada de 
Linha Sanga Vera; disponibilização 
de veículo para o transporte de 
idosos que realizam tratamento 
ou exames em outros município; 
conclusão do asfalto na rua Porto 
Lucena; esterilização de caninos; e a 
substituição da grama sintética no 
parquinho do Lago Municipal Otto 
Edvino Jerke. Em conjunto com os 
vereadores de situação, também 
assinou mais seis requerimentos. 

 Vereador Valdir Kelm presta contas dos seis 
primeiros meses no legislativo de Nova Santa Rosa

Valdir Kelm presta contas 
dos seis primeiros meses no 

legislativo de Nova Santa Rosa
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“Recebemos a confiança da popu-
lação para este mandato. Estamos tra-
balhando para defender os interesses 
da comunidade. Vamos continuar com 
forte atuação até o final dessa gestão. 
Estou à disposição da comunidade”, 
salientou o parlamentar. 

As obras da Ponte da Integração 
Brasil – Paraguai, que vai conectar 
Foz do Iguaçu a Presidente Franco, 
alcançaram 64% de execução neste 
mês de julho, conforme o último 
boletim técnico divulgado pelo 
Consórcio Ponte Brasil-Paraguai 
(Única/MPB/RMG). Os investimen-
tos na construção ultrapassaram 
R$ 149 milhões, do total previsto 
de R$ 323 milhões.

A nova ponte internacional sobre 
o Rio Paraná é uma obra do governo 
federal, com gestão do governo do 
Paraná, por meio do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER-PR) 
e recursos da margem brasileira 
da Itaipu Binacional.

As obras estão dentro do cro-
nograma e a expectativa é que a 
nova ponte internacional esteja 
concluída em meados de 2022. 

De acordo com o boletim, o con-
sórcio responsável pelas obras concluiu 
em julho, no lado brasileiro, a concre-
tagem da segunda laje de elevação do 
mastro, bem como o posicionamento 
da primeira camada das formas inter-
nas perdidas que compõem a terceira 
fase do mastro principal. Até o final 
deste mês, o mastro deve alcançar 
aproximadamente 93 metros de altura, 
do tabuleiro ao topo.

Ainda em julho, foi montado o 
carro de lançamento, que possui 
ao todo 16,70 metros de largura, 

30,44 metros de comprimento e 
4,40 metros de altura. A estrutura 
auxiliará na locação das aduelas 
metálicas no vão central.

No lado paraguaio, teve prosse-
guimento a concretagem da segunda 
etapa da caixa de equilíbrio interna 
na laje superior. Também foi iniciado 
o preenchimento dos nichos que 
acrescentam o peso necessário para 
a caixa interna. Começaram ainda as 
ações da segunda fase no mastro 
principal, podendo atingir, até o final 
deste mês, 76,5 metros de altura 
do tabuleiro ao topo da estrutura.

Somente no último mês as torres 
avançaram 12 metros no Paraguai 
e 10,5 metros no Brasil.

Obras da Ponte da Integração chegam a 64% de execução
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O DEPUTADO 
ESTADUAL TAMBÉM 
FALOU DAS 
ELEIÇÕES DE 2022 E 
2024: “ESTAREMOS 
UNIDOS”, ENFATIZOU

m 13 de abril de 2021, Ademir Bier (PSD), foi empossado deputado estadual para o seu sexto mandato na Assembleia Legislativa do 
Paraná (ALEP). O parlamentar assumiu após o falecimento do deputado Delegado Recalcatti (PSD). Nascido na cidade gaúcha de Ere-
chim, Ademir Bier foi ainda muito jovem com sua família para Curitiba. Começou a trabalhar cedo, exercendo as funções de auxiliar 
de cartório, comerciante e corretor de imóveis. Graduou-se em Administração de Empresas na década de 1970, época em que se 
casou com sua companheira, Roseli Bier. Em 1977, passou a residir em Marechal Cândido Rondon, onde iniciou a sua carreira política. 
Eleito presidente do PMDB em dois biênios, compôs chapa vitoriosa no primeiro sufrágio direto do município (1985), na qualidade 
de vice-prefeito. Ao longo da mesma gestão, ficou responsável também pela Secretaria de Finanças e Administração. Elegeu-se 
prefeito rondonense pelo PMDB no ano de 1992, cumprindo mandato entre janeiro de 1993 e dezembro de 1996. Nesse período, 
foi vice-presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP). Em 1998 foi conduzido à Assembleia Legislativa pelo 
PMDB, após receber 23.359 votos. Em 2002 recebeu 33.237 votos e na suplência foi reconduzido à Assembleia Legislativa do Estado 
do Paraná. Nos anos de 2007/2009 ficou à frente da direção administrativa e financeira da Ferroeste. No início de 2009 reassumiu 
sua cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Chegou ao seu quarto mandato em 2010, com 51.147 votos. Nas eleições 
de 2014, elegeu-se para o seu quinto mandato, com 45.699 votos, também pelo PMDB. Entre 2013 e 2016, o deputado integrou a 
Mesa Executiva da Assembleia como 2º secretário. Em 2018 fez 26.015 sendo o terceiro suplente da coligação PSC/PSD.

“Desde quando assumi, em abril, 
consegui atender todos os municípios 
que represento no Oeste do Paraná” 

n Como foi poder voltar aos trabalhos na Assembleia 
Legislativa do Paraná, em 13 de abril deste ano?

No início de 2019 assumi o cargo de diretor 
de Obras da Companhia de Habitação do Paraná 
(Cohapar), participando ativamente do governo 
Ratinho Jr. Desenvolvi um trabalho, a pedido do 
governador, de fazer com que a Cohapar voltasse 
a construir casas para a população. Durante este 
período, executamos muitas obras em todo o 
estado e preparamos um grande programa que 

foi lançado no mês de abril, cuja intenção do 
governo é fazer um investimento de mais de R$ 
450 milhões e construir mais de 30 mil casas para 
a população que necessita de residências. Com 
a morte do deputado Recalcatti, precisei tomar 
uma decisão. Em uma conversa muito franca com 
o governador, decidi por retornar para a ALEP. 
Retornei por alguns motivos específicos, como 
atender a região Oeste do Paraná, que perdeu 
sua representatividade. Acredito que em 2022 a 
população do Oeste vai se conscientizar e buscar 
ter novamente uma bancada representativa, que 
já foi uma das maiores da assembleia. Também 
aceitei o convite para consolidar o grupo polí-
tico de Marechal Rondon, para poder voltar a 
projetar as eleições de 2022 e 2024. Também 
temos uma série e demandas dos municípios 
para serem atendidas e a minha presença na 
Assembleia é muito importante para intermediar 
estas necessidades.

n Faça uma avaliação dos trabalhos realizados 
nestes pouco mais de dois meses.

Mesmo em tempo de recesso, trabalhei em 
tempo integral. Desde quando assumi, visitei todos 
os municípios do Oeste, levantando as demandas. 
E em julho, levamos os protocolos das emendas 
para que as necessidades de cada município fos-
sem atendidas. Isso demonstra a importância de 
ter um representante da região na Assembleia.

n Pelo que pode ser visto em seus canais 
de comunicação e na imprensa regional, 

muitos municípios já foram contempla-
dos com recursos viabilizados pelo 

Senhor neste período. Quanto e 
quais municípios beneficiados?

Desde quando assumi, em 
abril, consegui atender todos os 

municípios que represento 
no Oeste do Paraná. Inde-
pendentemente se é ou 
não do nosso partido. Essa 
sempre foi a minha forma 
de agir. Passou a eleição, 
tenho o compromisso com 

todos os municípios que represento. Não deixamos 
de atender ninguém.

n Como é sua relação com o governador Ratinho Jr?
A relação é muito boa, assim como sempre foi, 

desde quando éramos deputados, por dois mandatos. 
Decidi apoiá-lo depois de uma conversa madura, 
discutindo o Paraná, entendendo qual seria sua 
proposta para executar como governador. Hoje a 
sociedade está vendo o quão grandioso mandato 
o governador Ratinho Jr está fazendo, executando 
aquilo que ele se propôs e fazer na campanha. É 
um governo moderno, futurista, transparente e de 
somatória. Conversei uma manhã toda com ele, 
quando ainda era deputado, e desde então resolvi 
apoia-lo. Sabendo de suas propostas e intenções. 
Por isso entrei na campanha dele, para governador.

n Em 2022 Ademir Bier tentará o 7º mandato como 
deputado estadual? Ou há outros planos para a 
eleição?

Não estou, neste momento, preocupado com 
isso. Estou trabalhando e cumprindo com os votos 
que recebi. Vou fazer uma avaliação no mês 
de março (de 2022), e então tomar uma deci-
são, sempre conversando com o governador do 
estado. Esse é meu sentimento, atualmente. Tenho 
conversado bastante com o grupo de Marechal 
Rondon. O vereador Arion também está buscando 
seu espaço e penso ser um nome altamente 
preparado. É companheiro nosso e que tem todas 
as condições de exercer o cargo de deputado 
estadual. O que vamos avaliar, mais para frente, 
é a capacidade de cada um nesta caminhada. 

n O Senhor já manifestou o interesse de reagrupar 
a oposição em Marechal Rondon. O que esperar 
para 2024?

Com certeza estaremos unidos. A eleição de 
2024 passa por 2022. Vamos ter a sabedoria de 
fazer uma caminhada inteligente, baseada de um 
projeto de desenvolvimento para o município, 
sabendo quais são as necessidades da população. 
Temos uma arrecadação extraordinária, por isso se 
pode fazer muita coisa, para o desenvolvimento 
de Marechal Rondon.
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Prefeito de Pato Bragado assina contratos 
que fortalecem associação de catadores

ALÉM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, TAMBÉM SERÃO DESTINADOS VALORES EM FUNÇÃO DA 
QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROCESSADOS E COMERCIALIZADOS

Ü

 O município de Mercedes irá 
sediar em novembro etapa dos 
Jogos de Aventura e Natureza. 
O evento é uma iniciativa do 
governo do estado do Paraná, 
em parceria com as prefeituras. 

Na segunda-feira (26), foi rea-
lizado um encontro no gabinete 
do prefeito Laerton Weber com 
representantes da Secretaria de 
Estado da Educação e Esporte 
para alinhar o evento. 

Além do mandatário municipal, 
estiveram presentes na reunião 
o secretário de Esporte, Lazer e 
Turismo de Mercedes Henrique 
Endler (Ique), o diretor da pasta 
Valdecir dos Santos, além do 
diretor de Inovação e Desenvol-
vimento do Esporte do Paraná 
Tiago Campos, o coordenador 
dos jogos Marcos Schemberg, 
Luiz Henrique, do setor de Logís-
tica Operacional, e Roberto Costa 
Cabral, chefe do Polo Regional 
do Esporte.

A etapa mercedense dos 
Jogos de Aventura e Natureza 
está programada para acontecer 
nos dias 27 e 28 de novembro. 
No município, será praticada a 
modalidade de futevôlei. 

Ficou acordado ainda, que 
o evento só será realizado se a 
pandemia da Covid-19 estiver con-
trolada até a data da competição.  

 A administração de Pato Bra-
gado deu dois importantes passos 
pela sustentabilidade ambiental e 
geração de renda para a Associação 
Bragadense de Catadores (ABC) e 
suas famílias.

Assistido pela secretária de Agri-
cultura, Pecuária e Meio Ambiente, 
Jaqueline Vanelli, procurador Jurí-
dico, Márcio Neukamp, técnicas e 
diretoria da ABC, entre outros ser-
vidores públicos, o prefeito Leomar 
Rohden, o Mano e a presidente da 
ABC, Janete Lúcia Kist promove-
ram a assinatura do contrato que 
garante a continuidade da permissão 
de uso das instalações de 458,41 
m² da Unidade de Valorização de 
Reciclados (UVR), inaugurada em 
junho de 2020 pela administração 
municipal e Itaipu Binacional.   

Pelo contrato que terá vigên-
cia até o dia 31 de dezembro de 
2024, por iniciativa da Secretaria de 
Agricultura e Secretaria de Obras, 
Viação e urbanismo, a ABC também 

poderá fazer uso de diversos equi-
pamentos, entre eles, uma esteira 
de elevação de resíduos, esteira de 
separação de resíduos, carro de 
movimentação de big bags, carro 
de movimentação de fardo, pale-
teira com display balança, todos 
adquiridos nesse ano, entre vários 
outros, além de móveis e eletrô-
nicos e eletroeletrônicos que já 
estavam sendo utilizados e que 
foram repassados pelo município 
com apoio da Itaipu.

Na sequência, o prefeito Mano 
assinou o contrato de até R$ 158 
mil que será diluído em 12 parce-
las mensais, como pagamento à 
associação por prestar serviços de 
processamento e comercialização 
de resíduos sólidos, gerados no 
município.

Nesse valor estão estimados 
o potencial de beneficiamento 
que podem chegar a 26 tonela-
das até o final do próximo ano, 
sendo atualmente, triados em torno 

de 19 toneladas de resíduos/mês. 
Portanto, serão destinados valores 
mensais que estarão baseados na 
quantidade processada e comer-
cializada pela ABC.

 
MARCO

Na oportunidade Jaqueline disse 
que a associação tem prestado um 
excelente serviço à população, e este 
contrato passa a ser um marco tanto 
para a administração quanto para 
os associados. “Buscamos cada vez 
mais a sustentabilidade ambiental 

MARILI KOEHLER

do município e precisamos evoluir 
muito mais, principalmente no que 
se refere a quantidade de resíduos 
sólidos recicláveis entregues na 
Associação”, discorreu.

O prefeito também reforçou a 
necessidade de ações pelo cresci-
mento sustentável e acrescentou 
que a preocupação é proporcio-
nar condições para que possam 
melhorar sempre mais o local de 
trabalho dos catadores, ofere-
cendo toda estrutura necessária 
para que otimizem as atividades 

de forma eficiente, a fim de que se 
fortaleçam, enquanto associação e 
obtenham resultados financeiros 
cada vez melhores.

Da mesma forma o gestor 
pediu para que os sócios conti-
nuem zelando por todos os bens 
repassados pelo município. “É um 
patrimônio de todos nós que está 
sob responsabilidade dos catadores 
e pensando no bem-estar dessas 
famílias e do município, tenho cer-
teza que estão comprometidos em 
manter tudo em dia”, frisou. 

 Recentemente o prefeito de 
Nova Santa Rosa, Norberto Pinz 
e o vice-prefeito, Noedi Hardt 

vistoriaram as obras do recape-
amento asfáltico que está sendo 
feito por meio de recursos pró-
prios da Prefeitura, na baixada 
do arroio Jaguarundi, sentido 
sede a Planalto do Oeste. O 
objetivo da melhoria é trazer 

maior trafegabilidade ao trecho 
e segurança aos munícipes que 
transitam pelo local diariamente.

Quatro Pontes que sediará a terceira etapa do Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná 
(Fermop) 2021, recebeu recentemente a visita da equipe administrativa da Associação dos Municípios 

do Oeste do Paraná (Amop), representada pelo diretor geral, Vinícius Almeida, pela auxiliar 
administrativa, Shirley Busatta Ferrari, e pela assistente financeira, Arlete de Fátima Moresco, com 
o objetivo de discutir detalhes sobre a realização do evento, que será híbrido. A equipe da Amop foi 

recebida pelo prefeito João Laufer, além do secretário de Administração, vice-prefeito Tiago Hansel, 
da secretária de Educação, Cultura e Esportes, Araceli Basso Tauchert, e dos professores Evandro e 

Liliane Andrejeski. A etapa de Quatro Pontes está prevista para o dia 11 de setembro, a partir das 19h. 
A transmissão será feita pelas redes sociais da Amop. O evento tem patrocínio da Itaipu Binacional.

Mercedes sedia etapa dos Jogos de Aventura e Natureza em novembroNorberto e 
Noedi vistoriam 
recapeamento 

asfáltico  



Geral 7Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

29 de julho de 2021

CASAL DO DISTRITO DE PORTO MENDES DECIDIU DEIXAR AS ATIVIDADES DO CAMPO PARA INVESTIR EM UM EMPREENDIMENTO FAMILIAR Ü

Cresol busca fortalecimento de 
atividades no campo e na cidade 

 As atividades das escolinhas de 
futsal e futebol de base da Associa-
ção Atlética Cultural Copagril serão 
retomadas no dia 03 de agosto, na 
sede em Marechal Cândido Rondon 
e também nos núcleos de Porto 
Mendes, Iguiporã, Margarida, e no 
bairro Vila Gaúcha. As escolinhas 
contam com o apoio da Copagril, 
Sicredi e Prefeitura Municipal de 
Marechal Cândido Rondon.

O retorno dos treinamentos 
envolve aproximadamente 400 
alunos, entre crianças e jovens, 
com idades entre 7 a 17 anos, nas 
categorias masculino e feminino. 
Conforme explica o supervisor da 
AACC e profissional de educação 
física, Ademir Biesdorf, o retorno será 
feito mediante todos os cuidados e 
seguindo os protocolos preventivos 

de enfrentamento à pandemia da 
Covid. “O retorno será feito de forma 
gradual para que todos possam ter 
o máximo de segurança. O foco 
é voltar a incluir as crianças no 
ambiente esportivo, bem como 
ao convívio social e coletivo, pois 
são elementos importantes para o 
desenvolvimento. Queremos fazer 
com que não percam o amor pelo 
esporte e que tenham o cuidado 
pela saúde”, frisa Biesdorf ao lem-
brar que o projeto das escolinhas 
é realizado há mais de 35 anos.

A participação é gratuita e 
os alunos interessados devem 
estar matriculados e manter 
frequência escolar. Bem como 
entregar uma ficha de inscri-
ção preenchida e assinada pelos 
pais ou responsáveis. “Os alunos 

interessados podem solicitar a 
ficha com a equipe da AACC e 
deverão trazer a ficha preenchida 
e assinada”, explica.

NOVO MODELO
Ademir ainda explica que para 

este ano a AACC vai oferecer um 
modelo de treinamento diferente, 
com treinamento integrado entre 
futsal e futebol. “Serão as duas 
atividades no mesmo dia, pri-
meiro futsal e na sequência o 
treino no campo de futebol. O 
objetivo é aprimorar mais as 
capacidades técnicas e motoras 
dos atletas, esse modelo não 
será obrigatório, mas sim uma 
opção aos treinos, de modo que 
o aluno ficará por mais tempo no 
treino”, complementa.

 Caminhar lado a lado dos seus 
cooperados é uma das premissas da 
Cresol, principalmente quando os 
mesmos precisam tomar decisões 
transformadoras. Seja no campo 
ou na cidade, a cooperativa de 
crédito está apta a crescer junto 
com a comunidade. Prova desse 
apoio, foi a transição feita pelo 
casal Valdecir e Janete Schweder 
no distrito de Porto Mendes, em 
Marechal Cândido Rondon.

O trabalho árduo no plantio 
de fumo ficou apenas na memória 
do casal de cooperados da Cre-
sol, que após anos lutando sol a 
sol para conseguir o sustento da 
família na lavoura, tomaram uma 
decisão muito importante, a deixar 
o trabalho na roça e usar o dom 
manual para oferecer alimentos 
de qualidade para a comunidade 
local ao adquirir uma panificadora. 

“Depois de muitas perdas com 
o plantio de fumo e pouca renta-
bilidade, decidimos mudar radical-
mente de atividade. Com o apoio 
da Cresol que já era nossa parceira 
na produção de fumo, conseguimos 
financiar parte da panificadora e 
também compramos um carro, para 
começar a fazer as entregas dos 
pães”, disse o Valdecir. 

Com a mudança do sítio para 
a panificadora, o casal Schweder 
conseguiu perceber uma melhora 
significativa na qualidade de vida e 
em especial na saúde. “Em diversos 
períodos tais como plantio, apli-
cação de defensivo e colheita, era 
impossível sairmos de casa. Hoje, 
com a panificadora conseguimos 
nos organizar melhor para estar 
junto com a nossa família em datas 
especiais. Mas, para chegarmos a 
este patamar foi necessário ter uma 

instituição de crédito que acredi-
tasse que tudo isso seria possível 
e como sempre a Cresol esteve 
lá para concretizar nosso sonho”, 
lembrou Janete, que de dona de 
casa se tornou padeira.

A panificadora Bom Sabor, assim 
como a Cresol, está prosperando 
mês a mês. O planejamento no 
aumento na produção de pães é 
a prova de que o investimento e 
a transformação foram essenciais 
para todos, como consequência o 
casal pretende dar início a contra-
tação de funcionários para melhor 
atender a população. 

“Em breve queremos contratar 
alguns funcionários para ampliar 
nossa rede de atendimento nas 
comunidades da região. Fazemos 
isso com a garantia de que temos 
ao nosso lado uma cooperativa que 
sempre vai nos ajudar a crescer. 

Somos gratos a Cresol por estar-
mos vivendo este momento de 
crescimento”, enalteceu Valdecir.

Seja no campo ou na cidade, a 
Cresol tem as melhores opções em 
serviços e produtos. “Assim como 
o casal Schweder, você também 

pode mudar para prosperar e para 
isso a Cresol tem os serviços e 
produtos necessários. Faça-nos 
uma visita e conheça as nossas 
oportunidades de negócios”, disse 
o presidente da Cresol Integração, 
Renato Ferreira.

 O Colégio Luterano Rui Bar-
bosa, de Marechal Cândido Rondon, 
está com inscrições abertas para 
o Cursinho Semiextensivo 2021 – 
preparatório para os concursos de 
vestibulares e Enem. As aulas serão 
ofertadas em modelo híbrido, sendo 
que os estudantes podem optar 
sobre a forma de participação. O 
cursinho terá início no dia 02 de 
agosto e seguirá até o dia 03 de 
dezembro. As matrículas podem ser 
feitas na secretaria do educandário 
ou pelo WhatsApp 98813-9527.

O Cursinho Semiextensivo RB 
2021 oferece um material de alta 
qualidade para preparação dos 
alunos, quadro de professores 
especialistas em vestibulares, 
acompanhamento dos alunos com 
simulados, revisões para provas 
específicas da Unioeste, UEL, UEM, 
entre outros, com metodologias 
dinâmicas e de fácil aprendizagem.

Conforme a coordenação do 
Cursinho, as áreas de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias, 
Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias, Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias e Matemática e 
suas Tecnologias são trabalhadas 
usando material da Geekie One, 
este que é a grande referência 
brasileira se tratando de ENEM e 
outros vestibulares. “Nossa equipe 
de professores do Rui Barbosa é 
especialista em provas de todo o 
Paraná auxiliando com excelência e 
potencializando o rendimento dos 
vestibulandos”, destaca o coorde-
nador Jhonatan Röpke.

Jhonatan ressalta ainda as adap-
tações no Cursinho, por conta do 
momento de pandemia. “Fomos 
privilegiados com a novas possibili-
dades de as aulas serem presenciais 
e on-line, conforme regulamentam 
os decretos do Governo. Todo o 
cursinho pré-vestibular foi cons-
truído para facilitar a participação 
dos alunos no momento atual”, 
finaliza.   

Escolinhas de base da AACC retomam atividadesRui Barbosa está com inscrições 
abertas para cursinho semiextensivo
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Agência do Sicoob de Pato Bragado 
comemora o primeiro ano de atividade

COOPERATIVA JÁ ALCANÇOU A MARCA DE 500 ASSOCIADOS NO MUNICÍPIO Ü
 No dia 27 de julho, a agência 

do Sicoob Confiança na cidade 
de Pato Bragado, comemorou 
o seu primeiro aniversário de 
início das atividades. Através 
da gestão organizada e trans-
parência de suas lideranças, 
construiu bases sólidas e vem 
se tornando uma agência refe-
rência dentro da cooperativa de 
crédito, atendendo toda região. 
A agência vem em uma cons-
tante evolução e crescimento 
desde a sua abertura em 2020. 
Ano após ano, sempre manteve 
seu maior diferencial, que é a 
valorização de seus cooperados.

COOPERADO NÚMERO 500
Em apenas 1 ano de existência 

a agência está, nesta semana, che-
gando ao número de 500 coope-
rados. Faz parte da comemoração 
deste aniversário a entrega de uma 
placa ao 500º cooperado. Vale res-
saltar que em tão pouco tempo a 
agência já sustenta sua marca na 
comunidade bragadense. 

Para o gerente da agência, 

Juliano Tallini o crescimento se dá 
devido a qualidade no atendimento 
aos cooperados. “Atendemos as 
necessidades dos cooperados, 
ofertando produtos de nosso por-
tifólio que agregam e garantem 
benefícios do Sicoob Confiança 
aos associados”, salientou.

PRESENÇA NA COMUNIDADE
Neste primeiro ano a agên-

cia orgulha-se de cumprir com o 
papel de estimular o desenvol-
vimento na cidade de Pato Bra-
gado. “Buscamos atender nossos 
cooperados através de consulto-
rias financeiras, mostrando-os o 
objetivo de cada produto ofer-
tado, gerando sustentabilidade e 
maior movimentação na economia 
local”, destaca o Diretor Superin-
tendente do Sicoob Confiança, 
Edison Luiz Dechechi. O diretor 
Administrativo Financeiro, Hugo 
Ferraz destaca que: “Incentiva-
mos e apoiamos a comunidade 
através de ações, que promovem 
igualdade social e cidadania, e 
em momentos como o atual, em 

que a pandemia desestabilizou o 
mundo, a força do cooperativismo 
também tem feito a diferença na 
comunidade regional, por meio de 

diversas ações, que comprovam o 
verdadeiro propósito do Sicoob: 
Conectar pessoas e promover jus-
tiça financeira e prosperidade”.

 Desde semana passada a Secretaria 
de Educação e Cultura da Prefeitura de 
Nova Santa Rosa realiza a entrega de 
máscaras e squeeze para alunos e pro-
fissionais da Educação do município. A 
ação segue o protocolo de biossegurança, 
em que se orienta toda a comunidade 
escolar sobre os cuidados necessários 
na prevenção contra a Covid-19.

Mesmo com a imunização aconte-
cendo pela vacinação, ainda é muito 
importante que sejam tomados os 
devidos cuidados quanto a proteção 
individual e coletiva: uso da máscara, 
álcool gel, manter a distância segura, 
não compartilhar objetos pessoais.

Como forma de incentivar estes 

cuidados, a Secretaria de Educação e 
Cultura no retorno do recesso escolar, fez 
a entrega de duas máscaras para cada 
servidor e aluno da rede municipal de 
ensino, sendo estas adquiridas através 
do Programa Saúde na Escola (PSE).

Todos, incluindo os CMEIs, receberam 
também um squeeze adquirido com 
recurso decorrente do contrato entre 
município e Sanepar destinado para 
educação ambiental.

Ainda em parceria com o Sicredi, 
através do programa “A União Faz a Vida”, 
todas as escolas e Cmeis do munícipio 
receberam um totem personalizado, 
em forma de abelhinha, para disponi-
bilização do álcool em gel.

 A Secretaria de Indústria, Comer-
cio e Turismo de Marechal Rondon, 
através do SENAI, oferece curso 
gratuito de eletricista industrial. As 
inscrições estão abertas e podem 
ser realizadas até 08 de agosto, no 
Módulo Empresarial, na prefeitura, 
mediante apresentação de RG, CPF 
e comprovante de residência.

Entre os pré-requisitos, é ter idade 
mínima de 18 anos, com o ensino 
fundamental completo. No dia 09 de 
agosto será realizado o teste seletivo 
junto ao SENAI. Serão disponibilizadas 
20 vagas com carga horária de 240 
horas/aula. A Curso inicia no dia 12 
de agosto e será realizado no SENAI, 
de segunda, quarta e sexta-feira, Das 
18h45 às 22h45 (dias e horários pas-
síveis de alteração).

“É mais uma importante parceria 
com o SENAI. A capacitação é para 
aqueles que já atuam na área ou 
para aqueles que estão buscando 
um novo ramo de atividade pro-
fissional. É mais um incentivo do 
poder público municipal. Os inte-
ressados, pedimos que procurem 
a Secretaria de Indústria, Comércio 
e Turismo”, para realizar a inscrição 
ou obter mais detalhes”, destacou 
o secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, Valdir Port, o Portinho.

Mais informações pelo fone 
3284-8796.

Abertas as 
inscrições para 
curso gratuito de 
eletricista industrialPrefeitura de Nova Santa Rosa entrega máscaras e 

squeezes para alunos e profissionais da educação
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Mais de 600 mil quilômetros sobre duas rodas  
Ele nasceu no Dia Nacional do Motociclista, no ano de 1957. O rondonense 

Elson Antonio Gehlen, que por muitos anos trabalhou na Copagril, onde 
se aposentou, mencionou que a paixão pelo motociclismo iniciou quando 
tinha 38 anos. Ele trabalhava em uma cooperativa em Nova Santa Rosa e 
residia em Palotina. Para fazer seu deslocamento diário, comprou uma moto. 
“Comecei a gostar de moto. Percebi que isso estava no meu sangue. A minha 
primeira viagem fiz com 39 anos. Era uma moto de 125 cilindradas. Fui até 
Dourados, no Mato Grosso do Sul. Pensa em uma pessoa feliz, por poder 
fazer a primeira viagem de moto. Foram os primeiros 350 quilômetros. E foi 
assim que tudo começou. Fui infectado pelo vírus do motociclismo e não 
parei mais. Já realizei mais de 30 viagens e expedições. Em maio comemorei 
600 mil quilômetros rodados sobre duas rodas”, contou o moto turista, que 
também é escritor. Já lançou um livro contando um pouco de suas viagens.

Elson gosta de enfatizar que conhece o Brasil do Oiapoque (AP) ao Chuí 
(RS). “Fiz este trajeto por três vezes. Duas vezes, pelo litoral e uma vez 
pelo centro. Contando com o Brasil, viajei por seis países – Brasil, Uruguai, 
Argentina, Chile, Paraguai e Bolívia. A viagem mais longa e demorada foi por 
rota no interior do Brasil, que foi a expedição Chuí ao Oiapoque, que durou 
50 dias, perfazendo um total de 15.462 quilômetros (em 2016). Em 2005 fui 
para a Cordilheira dos Andes, 2009 ao deserto do Atacama, 2012 em Ushuaia 
(Terra do Fogo), na Argentina, onde peguei temperatura de - 8 graus celsius, 
inclusive com neve. Usei três luvas e acabei perdendo a sensibilidade das 
mãos e das pernas. Foi uma das viagens mais difíceis. Mas valeu a pena, 
pois é um lugar muito lindo”, relembrou o aventureiro.

Outra viagem incrível, conta Elson, foi a Bioceânica, em 2018. Inclusive, é 
o único brasileiro oficialmente registrado pela CBM (Confederação Brasileira 
de Motociclismo), que fez a Bioceânica no Brasil e no Paraguai, as duas 
completas. “No Paraguai fiz o trajeto quando era ainda todo de estrada de 
chão. Essa foi a rainha de todas as viagens, pela dificuldade que tivemos. 
Estive acompanhado de mais dois motociclistas do Mato Grosso. Era muita 
poeira e arreia”, mencionou.

Elson fez 64 anos na terça-feira, dia 27. Já conhece 23 estados e o distrito 
federal. Ainda não viajou pelas estradas do Acre, Amazonas e Roraima. Se 
depender de sua paixão e determinação, não faltarão oportunidades. Além 
de ser moto turista, cultiva outra paixão: o mato acampamento solitário. 
Sobre este assunto, deixaremos para uma próxima edição.

PAIXÃO POR VIAJAR SOBRE DUAS RODAS PARA DESTINOS VARIADOS 
Mototurismo em alta 

O Dia Nacional do Motociclista é come-
morado em 27 de julho.

A data celebra todos os que, seja profissio-
nalmente ou por hobbie, pilotam motocicletas. 
Viajar dois, três mil quilômetros, ou mais, pode 
ser bastante para alguns. Mas, para os moto-
ciclistas, é uma da distância perfeita para se 
aventurar sobre duas rodas. 

A paixão pelo motociclismo vem desde o 
século passado evoluindo até hoje entre quem 
tem espírito de aventura, liberdade e expressão. 
De lá pra cá, muita coisa mudou: as motos, 
os destinos a se descobrir e o modo de viajar.

Os motociclistas estavam, por exemplo, 
acostumados a enfrentar viagens solitárias. 
No entanto, com o moto turismo em alta, esse 
verdadeiro “clã” descobriu uma nova forma de 
viajar e tem se unido, cada vez mais, para se 
juntar e se aventurar em grupos, com diferentes 
idades, perfis, profissões, mas que partilham 
da mesma paixão por esse tipo de viagem.

A reportagem do jornal Tribuna do Oeste 
conta nesta semana as histórias de dois moto-
ciclistas. Um deles descobriu a paixão pela 
moto aos 38 anos. O outro, aos 61 anos. Como 
é possível perceber, paixão que não tem idade. 

REGIÃO CONTA COM MUITOS 
ADEPTOS A ESSE ESTILO 
DE VIDA, QUE PERCORREM 
MILHARES DE QUILÔMETROS

Descobrindo a paixão pelo 
motociclismo depois dos 60

Enquanto que muitos, depois dos 60 pensam em 
ter uma vida mais tranquila e menos agitada, o qua-
tropontense Hermínio Sergio Dassoler, mostra que 
muitas paixões e aventuras podem iniciar com esta 
idade. Em 2011, conta ele, possuía uma moto pequena. 
Foi presidente do Rotary Marechal (2011-2012) e neste 
período realizou um encontro do IFMR-SA (International 
Fellowship of Mortorcycling Rotarians – South America 
Chapter, que é um dos Programas Estruturados do Rotary 
International, e o maior grupo de companheirismo por 
afinidade da organização), no município rondonense, 
quando mais de 100 motociclistas de várias regiões do 
país participaram. “Gostei daquilo que vi, então resolvi 
comprar uma moto maior (uma Boulevard 1500cc). 
Minha primeira viagem foi para Venâncio Aires, (RS). 
Foi meu batismo de fogo. Desde então faço de duas 
a três viagens de moto por ano, em várias regiões do 
Brasil. Já fomos para Minas Gerais, Brasília e outros 
países, como Argentina e Uruguai.  Todas estas via-
gens são ligadas aos rotarianos. Nestes cerca de 9 anos 
viajando de moto, fiz em torno de 50 mil quilômetros. 
Não é muito, se comparado a outros motociclistas, mas 
foram viagens muito boas. Hoje tenho duas motos (uma 
Vestring 650cc e uma BMW RT 1200 cc). É a coisa 
mais gostosa, fazer estas viagens. O companheirismo 
é muito grande, faz-se novas amizades e se conhece 
muitos lugares diferentes. Hoje tenho 70 anos e quero 
continuar andando de moto até, pelos menos, mais 10 
anos. Temos muitos exemplos de pessoas que com 
quase 80 anos ainda estão na estrada. Quando mais 
se anda, mais se gosta disso”, assegurou o empresário 
de Quatro Pontes, no ramo de farmácia.

 

O rondonense já andou mais de 600 
mil quilômetros sobre duas rodas

Elson Antonio Gehlen: “Fui infectado pelo vírus do 
motociclismo e não parei mais”

 
Ü

 Hermínio Sergio Dassoler: “Hoje tenho 70 anos 
e quero continuar andando de moto até, pelos 

menos, mais 10 anos” 

Grupo de rotarianos de Marechal Rondon e região que participa de encontros em várias regiões, cerca de três vezes ao ano
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*Para diminuir o consumo de açúcar

Não corte tudo de uma vez
Justamente por termos tanto gosto por um docinho, a primeira dica é não eliminar do nada 
todo o açúcar da dieta. A restrição severa está associada a comportamentos perigosos, como a 
compulsão alimentar. A falta de outros carboidratos --comum em planos de emagrecimento 
-- também pode gerar mais vontade de comer doce. A dica é consumir carboidratos de forma 
moderada, de preferência das fontes integrais. 

Atenção ao açúcar das bebidas 
Sucos, refrigerantes e outras bebidas são frequentemente desconsideradas da conta diária 
de açúcar ingerido. Só que elas geralmente estão carregadas de açúcar --algumas têm mais 
do que a quantidade diária recomendada para o dia todo -- e não promovem nenhuma 
saciedade. Deixe para consumir sua cota de doçura em coisas mastigáveis, que trazem mais 
satisfação, e tome água quando estiver com sede.

Treine o paladar para comer menos 
Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), 56% do total de açúcar consumido é de mesa, ou seja, aquele que você adiciona 
no alimento já preparado. Trata-se de uma questão de hábito, por isso a recomendação é 
treinar o paladar, que pode estranhar o corte súbito. Se você coloca três colheres no cafezinho, 
mude para duas, espere algumas semanas, tire mais uma, e assim por diante. Da mesma 
maneira, é difícil migrar do chocolate ao leite para o 80% cacau da noite para o dia.

Aproveite o dulçor natural 
As frutas maduras são mais doces. No caso da banana, dá para potencializar o sabor aquecendo 
no micro-ondas com uma pitada de canela. Compotas de frutas, feitas na panela de pressão 
sem açúcar, também podem ser alternativas interessantes. Outra sugestão dos especialistas 
é apostar nas frutas secas, como tâmaras e passas, que possuem quantidades maiores de 
frutose. Sempre com moderação, claro.

Use os adoçantes com sabedoria
 Para algumas pessoas eles são muito úteis, como diabéticos e pessoas que precisam perder peso. 
Mas devem ser consumidos com moderação, pois, apesar de contribuírem com a redução do 
consumo de açúcar, podem acabar atrapalhando a alimentação saudável. A ideia é se acostumar a 
comer itens menos adocicados, mas com a doçura potente dos adoçantes o paladar continua mal 
acostumado. Estudos sugerem ainda que o sabor artificial pode enganar o sistema de recompensa 
do cérebro, fazendo com que a gente tenha que comer mais para ficar satisfeito.

Leia rótulos 
Atualmente, não é obrigatório distinguir a quantidade de açúcar na informação nutricional 
dos alimentos --só o teor de carboidratos como um todo. Muitas marcas já o fazem por conta 
própria, e dá para observar também o teor de açúcar escondido nos itens industrializados 
pela lista de ingredientes. Ela está disposta de maneira decrescente: o primeiro nome é o 
ingrediente mais presente e assim por diante. Além do açúcar em si, a doçura tem outros 
nomes --maltodextrina, xarope de milho, sacarose e glicose são alguns dos mais utilizados.

Vou falar sobre a energia 
curativa do Reiki.

Mas o que é Reiki? Ener-
gia vital de cura universal.  

É aplicado através da 
imposição de mãos pelo 
terapeuta Reikiano, atua 
no físico, emocional, men-
tal e espiritual. 

Atua na cura de doen-
ças, em sintomas, no equi-
líbrio e na espiritualidade 
da pessoa.

Trata sintomas e senti-
mentos como: raiva, impa-
ciência, rejeição, depressão, 
ansiedade, preocupação, 
pânico, medos, fobias. 

Auxilia no tratamento 
asma, alergias, alcoo-
lismo, artrite, artrose, azia, 
bronquite, câncer, cólicas 
(menstruais), coluna, crise 

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

DENISE SCHULLER

Energias que curam! 

nervosa, diabetes, dores, 
enxaquecas, leucemia, 
menopausa, pressão alta, 
pressão baixa, obesidade, 
anorexia, problemas de 
próstata, queda de cabelo, 
sinusite e muitas outras.

“Reikiano é quem traba-
lha com a técnica, a inspi-
ração, as mãos, a mente, a 
intuição, e com o coração.”

Quer entender como é 
possível transformar sua 
vida? Posso te mostrar 
como fazer, posso te ajudar 
nesse caminho de cura e 
autoconhecimento. 

l Diminuir o açúcar no dia a dia
A respeito da quantidade que pode ser ingerida da substância, em média, Souto enfatiza 
que se trata de uma toxina, e diminuir o açúcar faz diferença. “O ideal é que não 
houvesse nenhum açúcar adicionado aos produtos alimentícios, de uma forma geral, 
e que todo o açúcar ingerido fosse aquele naturalmente encontrado nos alimentos”, 
afirma. Em alguns casos, mesmo o açúcar existente de forma natural na comida deve 
ser minimizado. “Uma pessoa saudável não tem problema em comer uma banana, 
mas para um diabético, essa mesma fruta produzirá um pico substancial na glicose 
sanguínea”, diz.
O açúcar já foi detectado como um vilão para a saúde. Muitas pessoas vêm buscando 
diminuir o açúcar no dia a dia. A dieta low carb, por exemplo, tem como uma de suas 
regras básicas evitar a ingestão de açúcar. Uma questão que dificulta o acesso dos 
consumidores a uma dieta saudável desse ponto de vista, é a falta de informação 
adequada.
De acordo com o médico, o fato de um alimento apresentar na embalagem os dizeres 
“sem adição de açúcar” não significa que ele não contenha a substância. “Um suco de 
uva integral, por exemplo, contém tanto açúcar quanto um caldo de cana. No entanto, 
o rótulo sugere ao consumidor se trata de um alimento saudável por não ter açúcar 
adicionado”, explica. Souto enfatiza que, para o pâncreas, não faz nenhuma diferença 
se o açúcar for adicionado posteriormente ou se veio da fruta.
Além disso, José explica que alguns produtos rotulados como “diet” e “zero” podem 
não conter açúcar (sacarose), mas apresentam grande quantidade de carboidratos, 
na forma de amido (glicose), ou na forma de sua variante, a maltodextrina.
Nesse sentido, a ABLC gostaria que houvesse uma revisão do conceito de “açúcares 
adicionados” na forma que se encontra atualmente na legislação brasileira. Para que 
consumidores não adquiriram produtos tidos por eles como saudáveis, mas que, na 
realidade, apresentam grande quantidade de açúcares e carboidratos oriundos dos 
próprios ingredientes, ou seja, não “adicionados”. 

FORMADO POR GLICOSE E FRUTOSE, A SACAROSE, 
OU O AÇÚCAR DE MESA, ACARRETA EM DIVERSOS 
EFEITOS TÓXICOS À SAÚDE HUMANA

Diminuir o 
consumo de AÇÚCAR 
é fundamental 
para a saúde
Com o objetivo de combater e tratar as doenças 
relacionadas à má alimentação, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo 
de até 18,2 kg de açúcar por pessoa ao ano, 
o equivalente a 12 colheres ou 50 gramas do 
produto por dia. O brasileiro, no entanto, está 
bem longe de atingir esta meta. Segundo o 

Ministério da Saúde, a média de consumo anual 
de quem habita o país é de 30 Kg, ou seja, cerca 
de 80 g ou 18 colheres de açúcar por dia. São 
números bem acima dos estipulados, o que vem 
gerando muita preocupação, tendo em mente 
que diminuir o açúcar no cotidiano é benéfico 
para a saúde.

l Principais problemas
Formado por glicose e frutose, a sacarose, ou o açúcar 
de mesa, acarreta em diversos efeitos tóxicos à saúde 
humana. Conforme o médico, diretor-presidente da 
Associação Brasileira LowCarb (ABLC), José Carlos 
Souto, eles começam pela boca, sendo a principal 
causa de cáries e doenças na gengiva. Outra doença 
que está intimamente relacionada ao consumo do 
açúcar é o diabetes tipo 2 ou diabetes mellitus. De 
acordo com Souto, mesmo ingerindo a quantidade 
igual de calorias, – de açúcar ou de outros alimentos 
– a chance de o indivíduo desenvolver diabetes é 
10 vezes maior por causa do açúcar.

l A síndrome metabólica
Mais um mal que está atrelado à ingestão de açúcar é a síndrome metabólica. 
De acordo com o médico, a substância contribui para o desenvolvimento 
dessa doença por meio de dois mecanismos principais.
O primeiro está relacionado ao ganho de peso. Souto explica que, tanto a 
glicose, quanto a frutose são carboidratos. Sendo assim, ambos interferem no 
uso da gordura como fonte de energia. “Quando o corpo emprega carboidratos 
para produzir energia, ele para de utilizar a gordura e começa a armazená-la”, 
justifica. Quanto mais açúcar ingerido, mais gordura é estocada, gerando o 
aumento de peso, a obesidade e, por consequência, a síndrome metabólica.
Segundo José, uma das razões que levam as pessoas a consumirem açúcar 
em grande quantidade reside no sabor agradável e viciante. Neste ponto, 
a culpa pode recair na frutose, que apresenta um sabor mais adocicado 
que a glicose. “Não há dúvidas de que o sabor doce de um alimento é que 
desencadeia a reação de prazer. A liberação de dopamina no cérebro faz 
com que tanto seres humanos, quanto animais, busquem consumir mais 
daquele produto”, afirma.
O segundo mecanismo está associado ao efeito específico que o excesso 
de frutose exerce sobre o fígado. Ele gera acúmulo de gordura no órgão, – 
esteatose hepática não alcoólica – que, por sua vez, leva à síndrome metabólica.

l No fígado
Souto explica que diferentemente da 
glicose, que é metabolizada em todo o 
organismo, a frutose é processada somente 
no fígado. Dessa forma, quando consumida 
em grande quantidade, gera o acúmulo 
de gordura no órgão. Ocasionando o 
aumento da produção da insulina, o 
que torna o fígado mais resistente ao 
hormônio. A maior resistência, por sua 
vez, eleva ainda mais os níveis da insulina 
no sangue, tendo como consequência a 
síndrome metabólica.
Tanto a sacarose, ou açúcar de mesa 
(glicose + frutose), quanto alimentos que 
contêm apenas glicose, como o amido, são 
carboidratos cujo consumo em excesso 
pode dificultar a perda de gordura e facilitar 
o ganho de peso. Contudo, no que diz 
respeito à esteatose hepática não alcoólica 
e à gordura no fígado, a sacarose se mostra 
mais deletéria à saúde humana. Segundo 
o diretor-presidente da ABLC, um estudo 
recente com adolescentes com síndrome 
metabólica corrobora esta afirmação. 
Nessa análise, ao manter as calorias e a 
quantidade total de carboidratos iguais 
na dieta dos jovens, mas substituindo a 
sacarose por glicose, na forma de amido, os 
pesquisadores detectaram uma melhora 
significativa na esteatose e de alguns outros 
marcadores de síndrome metabólica.
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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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ções entre aves?
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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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.

Muito cuidado com a comunicação, 
ariano. As palavras têm força extra 
neste momento e é importante saber 
com quem, o que e como falar antes de 
provocar algum embate. É importante 
retomar velhos projetos e contatos que 
ainda façam sentido.
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Massa Falida é um bolo que não deu certo?
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com morangos
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 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
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

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

É importante manter a calma e respirar 
fundo antes de agir sem ter certeza, 
virginiano. O ideal é diminuir o ritmo 
e buscar mais contato com a natureza 
ou a espiritualidade antes de tomar 
qualquer decisão. Pode ser uma 
semana cheia de insights.
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com morangos
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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 ter alguma tensão ou embate 
em algum relacionamento, pisciano. 
Tente ouvir mais, evite as conversas 
difíceis e se não tiver certeza de alguma 
coisa, peça tempo para pensar. O 
astral é delicado, mas você pode ter 
oportunidades de trabalho.
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

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

Um ótimo momento para repensar 
questões de trabalho, taurino, e 
eventualmente até retomar algum 
projeto ou sonho antigo. Cuidado 
para não se deixar levar pela pressa 
ou ansiedade dos outros. Encontre seu 
ritmo e siga em frente.
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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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    condensado)
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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.

É uma semana mais intensa, mas 
você pode sentir mais facilidade ao 
se comunicar, leonino. Apesar disso, 
como o clima geral é tenso para 
comunicação, entenda o estado de 
espírito de quem você precisa falar. 
Cuidado com a ansiedade.
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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 para repensar as 
mudanças que está fazendo, 
canceriano. Se você está esperando 
algum dinheiro ou recurso, pode chegar 
neste momento. O astral é favorável 
para cuidar de coisas práticas, mas 
também seus assuntos internos.
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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.
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Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

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

É hora de repensar a forma como 
lida com sua família, escorpiano, 
e observar mais atentamente suas 
emoções mais profundas, até para 
não carregar mais peso extra. Ou 
seja, não é hora de ficar remoendo 
o passado, mas sim deixar ir.
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Mexa até ficar um creme
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e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
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    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

:
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do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

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

Tente observar suas emoções, 
capricorniano, mas pode seguir 
agindo de forma prática para o que 
for possível. O clima geral é tenso 
nas comunicações e se você precisar 
ter alguma conversa mais difícil de 
trabalho, a objetividade vai ajudar.
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    condensado)
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.
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coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
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do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

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

Júpiter retorna para seu signo, 
aquariano, trazendo oportunidades 
de aproveitar alguma chance criada 
nos últimos meses ou colocar alguma 
ideia ou sonho mais recente em 
prática. Nas relações, o diálogo 
pode ser essencial.

Palavra cruzada
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É um momento favorável para repensar 
relações, crenças, projetos e amizades, 
libriano, e para resgatar paixões e 
coisas que gosta de fazer. Vale resgatar 
contatos e eventualmente até um 
antigo amor. Pode haver alguma 
tensão nas amizades.

Um momento mais tenso e intenso, 
geminiano, que pede cuidado com o 
stress, a ansiedade e as tensões em 
geral. Evite conversas difíceis e busque 
refúgio nos amigos mais íntimos e 
conversas que possam inspirar. Vale 
retomar antigos estudos.

É fundamental escolher a hora e o tom 
certo para determinadas conversas, 
sagitariano. O clima pode ficar mais 
tenso nas relações e é preciso saber 
direitinho ouvir e falar com mais 
delicadeza se não quer forçar brigas 
e rupturas.

Bolinho de mandioca com 
recheio de carne seca

PARA CARNE SECA:
l 200 g de carne seca 
    desfiada
l 2 colheres de (sopa) de 
    azeite
l 1/2 cebola ralada
l 1 dente de alho 
    triturado
l 1/2 tomate sem sementes 
    cortados em cubos
l salsinha a gosto
l sal e pimenta-do-reino 
    a gosto

PARA MASSA:
l 2 kg de mandioca
l água
l 1 caldo de galinha

CARNE SECA:
Em uma panela, coloque o azeite, a cebola, o alho 

triturado e frite. Adicione o tomate cortado em cubos e, 
depois, a carne seca desfiada. Mexa bem. Desligue o fogo 
e acrescente a salsinha. Reserve.

MASSA:
Coloque a mandioca para cozinhar, com a água até 

cobrir e o caldo de galinha. Cozinhe, até que o garfo fure 
completamente a mandioca sem dificuldade. Retire a película 
resistente de dentro das mandiocas. Coloque em outro 
recipiente e amasse como se fosse fazer um purê, até chegar 
ao ponto de massa ou se preferir, use um processador. 

MONTAGEM:
Monte bolinhas na mão. Amasse e coloque a carne 

seca. Enrole novamente até formar uma bolinha. E frite 
no óleo quente com a temperatura em 200°C. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CPB
PAPAINOEL

SIRINORA
IMPERADOR
SARMOG
CINGAPURA
ILATELUR

MARCENARIA
EATAVC

CGCBOMBAH
ALOEOAU
RAYOEDP

HUMANIDADE
PASCOAIT

PARENSEADA

(?) Fantin,
atriz de 

"Alma Gê-
mea" (TV)

Pintou e
(?): fez o
que quis
(bras.)

Indivíduo
ingênuo
(bras.)

Grande;
espaçosa

Vitamina
de efeito 
antioxi-
dante

Conteúdo
do tanque
de mer-
gulho

Barba (?),
lendário
pirata
(Lit.)

Manifestar-
se como o

insatis-
feito

Guisado
da cauda

do boi
(Cul.)

Cantora
de "Halo"

(EUA)

Artefato
ainda não
usado em
guerras

Otávio
Augusto,

imperador
romano

A carta
mais

valiosa do
pôquer

Átomo 
eletrica-
mente

carregado

Post-(?),
adesivo

para
recados

Reentrân-
cia da cos-
ta, forman-
do porto

Festa anu-
al cristã
Dupla;
casal

Variação do
vermelho
Telefone
(abrev.)

O derrame
cerebral

São dadas
no troco

Casquinha
de (?),
iguaria

Figura
natalina
chamada
de Santa
Claus nos
EUA e no
Canadá

Irmão de
Abel e pai
de Enoch
(Bíblia)

Christian
(?), hu-
morista

brasileiro

Mudança de hábito es-
sencial para a crian-
ça, para não danifi-

car a arcada dentária

Apelido do
atacante
Adriano 

Marisa
Orth, atriz
paulistana

Alerta

Babosa
(Bot.)

Patri-
mônio
Natural 
da (?):

status do
Pantanal

A vogal
entoada 
na vaia

Goleiro
baiano,

titular na
Copa de

2006

Cadastro
Geral de 

Contribuin-
tes (sigla)

Lugar na
moto,

atrás do
motorista

Tigre Asiá-
tico que
possui a 

maior roda-
gigante do

mundo

Trabalho 
de criação
de móveis 
de madeira

2/it. 3/avc. 4/aloé. 6/bomba h. 7/beyoncé. 9/cingapura.
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l QUINTA (29)
Marta Kunzler Grings, Anderson 
Marzinkowski, Estefani Cunha, 
Cesar Uhlein, Sirley De Oliveira, Liani 
Kempp Litter, Aline Juliane Breunig, 
Simone Hipolito, Cristiane Amorim 
Graff, Silvana Klitzke, Luciane Mello, 
Dirceu Anderle,  Misael De Souza, 
Iria Rosa Kunzler, Ane Carolina 
Arnhold, Laysa Regina Hobus, 
Emanuela Schaedler Schnekemberg, 
Cris Seidel, Fernando Silveira, Roan 
Schanoski, Bruna Poliana Silva, 
Valdecir Eich, Gelson Linck,  Laila 
Thayline Guedes, Bruna Poliana Silva

l SEXTA (30)
Francielly Itamara Oliveira, Leila 
Hermann, Luiz Henrique Finkler, 
Luciana Hespa, Amanda Gabriela 
Furlan, Sandra Silva, Asta Adam, 
Eduardo Palma, Marcelo Henrique 
Iastrombeck, Daniel Wochnicki, 
Francieli Bratfich Hermann, Francy 
Barros, Luciana Luciana, Jean Michell 
Lange, Darlan Kammer, Josiani 
Notter, Francielly Itamara Oliveira

l SÁBADO (31) 
Ari Schmidt, Juliana Rocha, Fernanda 
Janke, Debora Ribeiro, Annelise 
Nascimento, Vilmar Antonio 
Mantovani, Luciani Hellmann, Dani 
Wolfart, Debora Gerke Barrueco

l DOMINGO (01)
Rosa Louzada, Andressa Antunes, 
Hygor Machi, Cristina Gimenez, 
Rodrigo Kremer, Marta Dos Santos, 
Rejane Anderle, Edemir Oscar 
Schneider, Euforia Dilva, Giliani 
Maiara Paetzold, Darlan Gerhardt, 
Airton Schmitt, Claudinei Andre 
Herpich, Cristiane Zahler, Claudete  
Senger, Luana Eduarda Escher, Marla 
Klitzke Kreibich, Joel Luis

l SEGUNDA (02)
Isadora De Oliveira, Lourdes Guchert, 
Clarice Clair Lang, Gustavo Anjelo 
Angelo, Carine Morais, Doraci 
Schimock, Dirlene Domingos, Neide 
Bressan, Silvanete Dos Santos

l TERÇA (03)
Cleber Heinrichs, Daiane Almeida, 
Walter Ziomek, Lenir Rosane Volz 
Marzinkowski, Guilherme Camargo, 
Djenniy Bach,  Claudia Bock, Nelson 
Maltauro, Augusto Herpich, Deyzi 
Patrícia, Eliane Lopes

l QUARTA (04) 
Rodrigo André Zart, Luize Gabrieli 
Marschall, Kelli Elisangela Kolm, 
Laide Bortoli, Olinda Pudell, Joselaine 
Oliveira, Fabiane Warken, Ida 
Vorpagel, Marlise Mayer, Neirma 
Gasparin

Aniversariantes da Semana 

O tim tim da semana vai para o vereador de 
Nova Santa Rosa, Ari Schmidt, no sábado 
(31) ele está de aniversário. Na foto ele está 

acompanhado da esposa Fátima. 

A vereadora de Mercedes, Kelli 
Elisangela Kolm, completa mais 
um ano de vida no próximo dia 04. 
Parabéns!

A empresária de Nova Santa Rosa, Marta Kunzler Grings e o esposo 
Guiliano comemoram o aniversário dela nesta sexta-feira (30)

Jean Michell Lange e a esposa Alexandra comemoram o aniversário dele nesta sexta-feira (30)

Marcos e Ane proprietários do Rancho Gaúcho Supermercado de 
Entre Rios do Oeste

De Entre Rios do Oeste, 
a Rejane Anderle 

completa mais um 
ano de vida neste dia 

01. Na foto ela está 
acompanhada do 

esposo Vitalino
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Com premiação de R$ 5 mil em vales-compras, 
ACIM lança campanha “Pai, Amor Eterno”

PRIMEIRO SORTEIO ACONTECERÁ NO DIA 06 DE AGOSTOÜ
 Associação Comercial e 

Empresarial de Mercedes lan-
çou na segunda-feira (26) a 
campanha “Pai, amor Eterno”. 
A promoção conta com o apoio 
da Administração Municipal 
de Mercedes e do Sicredi e 
terá a participação de várias 
empresas associadas e devi-
damente identificadas com a 
promoção. 

Para participar da promo-
ção, os clientes devem realizar 

compras nas empresas iden-
tificadas com a promoção e 
preencher os cupons.

Serão quatro sorteios 
neste mês de agosto, toda 
sexta-feira às 15h na sede da 
entidade, com transmissão 
ao vivo. 

Ao todo, serão sorteados 
R$ 5 mil em vales compras, 
a serem consumidos pelos 
ganhadores nas empresas 
associadas. 

CONFIRA AS DATAS DOS SORTEIOS:
06/08 - 07 Vales Compras de R$ 200,00;
13/08 - 06 Vales Compras de R$ 200,00;
20/08 - 06 Vales Compras de R$ 200,00; 
27/08 - 06 Vales Compras de R$ 200,00.

 O Conselho da Mulher e a 
Associação Comercial e Empre-
sarial de Entre Rios do Oeste 
(ACIER), promovem a 33ª edição 
da Feira do Comércio. De 04 a 
06 de agosto o atendimento das 
empresas participantes será das 
8h às 12h e das 13h30 às 19. No 
dia 07, sábado, o atendimento 
será as 8h às 15h.  As empresas 
participantes estarão identificadas 
com balões pink e verde.

 Uma nova oficina gratuita 
foi criada pelo Departamento de 
Esportes de Quatro Pontes. Trata-se 
da Ritmos Kids, lançada na segun-
da-feira (26) com a abertura das 
inscrições. O público-alvo engloba 
meninas de oito a 14 anos. Logo, 
os pais e/ou responsáveis pelas 
interessadas em participar devem 
ir até o Centro Poliesportivo Seno 
José Lang para efetivar a inscrição. 
O horário de atendimento é das 08 
ao meio-dia e das 13h30 às 17h30.

A oficina será ministrada pela 
professora Quessila Baumgart 
Zago, sempre às sextas-feiras, das 
16h30 às 17h15. O local será o 
antigo museu, em frente à Casa da 
Cultura. O prazo para se inscrever 
é até sexta-feira (30).

Entre Rios do Oeste 
terá mais uma Feira 
do Comércio

Quatro Pontes 
lança oficina 
de Ritmos Kids 
com abertura 
de inscrições

 Pessoas maiores de 18 anos 
interessadas em concluir o ensino 
médio, através do Programa de 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), podem realizarem as inci-
sões. No segundo semestre de 
2021, o Colégio Paulo Freire estará 
realizando as aulas no Município 
de Mercedes. Serão ofertadas aulas 
das disciplinas de matemática, 
história e geografia.

“Esta é uma grande oportu-
nidade para as pessoas que não 
conseguiram concluir, ou nem 
mesmo iniciar, o ensino médio. 
Em dois anos de estudo, o aluno 

conclui a formação. Nossa meta 
é ofertar também o EJA para o 
ensino fundamental, do 6º ao 9º 
ano. Entretanto, para uma turma 
ser aberta precisamos ter no 
mínimo 20 alunos. Este número 
não foi alcançado em Mercedes”, 
pontua a pedagoga do Colégio 
Paulo Freire, Graciele Rambo.

  As matriculas estão abertas 
até a próxima sexta-feira (30) e são 
realizadas diretamente no Colégio 
Paulo Freire – localizado a Rua 7 
de Setembro, 2441, em Marechal 
Cândido Rondon. No momento 
da inscrição é obrigatório a 

apresentação de documentos 
pessoais, comprovante de ende-
reço e o histórico escolar. Maiores 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (45) 3254-4073.

“É importante destacar que, 
neste primeiro momento, as aulas 
estão sendo realizadas no modelo 
híbrido. Ou seja, os alunos podem 
escolher entre o modelo remoto 
ou presencial. A expectativa da 
SEED (Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte), é que em 
breve tenhamos todas as aulas 
sendo realizadas presencialmente”, 
finaliza Graciele.

TRANSPORTE PARA O 
VESTIBULAR DA UNIOESTE

Por outro lado, o município de 
Mercedes disponibilizará trans-
porte gratuito para os candidatos 
ao vestibular da Unioeste que será 
realizado no domingo (01), em 
Marechal Cândido Rondon.

O ônibus sairá em frente ao 
Colégio Estadual Leonilda Papen 
às 06h30. As vagas são limitadas 
e os interessados devem mani-
festar interesse pessoalmente 
na secretaria do colégio, pelo 
telefone (45) 3256-1322 ou 
WhatsApp (45) 9822-7306.

Inscrições abertas para o EJA do ensino médio em Mercedes



PAIS OU RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS JÁ MATRICULADOS ESTÃO SENDO CHAMADOS PARA QUE OFICIALIZEM O INTERESSE DA VOLTA DOS ALUNOS E PARA A 
ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES

Ü
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Secretaria de Educação rondonense decide 
pelo retorno gradativo das turmas dos CMEIs 

 A Secretaria de Educação de 
Marechal Cândido Rondon realizou 
na tarde desta terça-feira, dia 27, 
reunião no auditório da prefeitura 
para a discussão acerca do retorno 
das aulas nos Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIs). Estiveram 
presentes representantes da pasta 
e diretores dos CMEIs.

O secretário da pasta, Fernando 
Volpato, destacou a vontade e o 
pedido da administração municipal 
para o retorno. Após ouvir todos 
os dirigentes, que também foram 
favoráveis ao reinício das atividades, 
definiu-se uma programação para 
a volta gradual das turmas.

De amanhã, quarta-feira (26) 
até sexta-feira, dia 30, os pais ou 
responsáveis por alunos matricula-
dos em turno único (matutino ou 
vespertino), no maternal I e II e no 
berçário I e II, estão sendo chamados 
nos CMEIs, para que oficializem 
o interesse de retorno do aluno, 
além da assinatura de termo de 
compromisso para a retomada das 

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

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

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
JOSE BONIFACIO DIEMER torna público que recebeu do IAT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIEN-
TAL SIMPLIFICADA para o empreendimento de SUINOCULTURA - Terminação – localizado na Linha 
Divisa –  Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
GERSI FOCHEZATTO e GILMAR FOCHEZATTO tornam público que receberam do IAT a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para o empreendimento de SUINOCULTURA - Terminação 
– localizado na Linha Aparecida –  Município de Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO  DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - AMPLIAÇÃO
LEANDRO SCHUSTER torna público que recebeu do IAT a LICENÇA DE OPERAÇÃO - AMPLIAÇÃO 
para o empreendimento de Suinocultura Terminação localizado na Linha Divisa – Município de Entre 
Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA  - AMPLIAÇÃO
RAFAEL LUIS BACKES, LEANDRO LIRIO BACKES e JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA BACKES 
tornam público que receberam do IAT a LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de 
Suinocultura Terminação, localizado na Linha São Vicente Chico – Município de Santa Helena – Pr

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - AMPLIAÇÃO
ARTUR VOGT e ÉLIO VOGT  tornam público que receberam do IAT a LICENÇA DE OPERAÇÃO - 
AMPLIAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA  no sistema de UPL, localizado no LR 80 
Linha Vista Alegre - Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE RECEBIMENTO  DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - AMPLIAÇÃO
GENÉSIO BACKES, RODRIGO BACKES e JEFERSON BACKES  tornam público que receberam do 
IAP a LICENÇA DE OPERAÇÃO - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de Suinocultura Terminação, 
localizado no LR 93 Per. 46 Linha Divisa –  Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO
ASTOR HERMANN e DANIELI HERMANN tornam público que irão requerer ao IAP a LICENÇA 
PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA terminação, localizado no LR 
150-A Linha El Dourado Município de Marechal Cândido Rondon – Pr.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Vilson Davi Koppe torna público que irá requerer ao IAT, Licença Ambiental Simplificada para Avicultura 
de Corte a ser implantada no Lote Rural nº 04, 18º Perímetro da Fazenda Britânia, Linha Horizonte, 
Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Edgar Oldemar Biller torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de Licença Ambiental Simplifi-
cada para Suinocultura de Terminação implantada no Lote Rural nº 175.D, 16º Perímetro da Fazenda 
Britânia, Linha Jundiai, Nova Santa Rosa, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Edgar Oldemar Biller torna público que irá requerer ao IAT, Licença Prévia para Suinocultura de Ter-
minação a ser implantada no Lote Rural nº 175.D, 16º Perímetro da Fazenda Britânia, Linha Jundiai, 
Nova Santa Rosa, Paraná.
 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
MANOEL PEDRO WASEM, torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra - IAT a LICENÇA 
PRÉVIA para a atividade de suinocultura, localizada na Zona Rural, Município de Marechal Cândido 
Rondon/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
MANOEL PEDRO WASEM, torna público que irá requerer ao IAT-PR, a licença ambiental simplificada 
para a atividade de Avicultura, instalado na zona rural, s/n,  Marechal Candido Rondon-PR

SÚMULA  DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ALMIR PAULUS, torna público que requereu do IAT Renovação de Licença de Operação para Suino-
cultura, no Lote Rural 132-A, Per 06, no Município de Quatro Pontes, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Francisco Franke Staudt, torna público que recebeu do IAT, a Licença Ambiental Simplificada para 
a atividade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 1.500 animais, implantada no Lote 
Rural Número 08 da Gleba 09, Distrito Dom Armando – Missal - Pr, com validade até 29/07/2027.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
Francisco Franke Staudt, torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença Ambiental 
Simplificada para a atividade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 1.500 animais, 
implantada no Lote Rural Número 08 da Gleba 09, Distrito Dom Armando – Missal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Divanir T. Klering, João A. Klering, Arcélio R. Klering, Aldemir J. Klering E
Cledir F. K. Rockenbach, tornam público que irão requerer ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada 
para a atividade de Avicultura de Corte destinada a 140.000 aves a ser implantada em Parte do Lote 
Rural número 300 da Gleba 11 – Linha Santa Clara - Distrito de São Roque – Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Antonio Larri Machado, Solaine Maria Machado, Claudinei Schneider e Juliane Machado Schneider, 
tornam público que irão requerer ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a atividade de Suino-
cultura no Sistema de Terminação para 1.800 animais, a ser implantada no Lote Rural 159 da Gleba 
11 – Distrito de São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Darlei Paulo Wilsmann e Jean Paulo Domingos, tornam público que receberam do IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada para atividade de Suinocultura no Sistema de Creche destinada a 7.000 lei-
tões a ser implantada em Parte do Lote Rural 433 da gleba 04, Linha Braço de Norte, distrito de São 
Clemente - Santa Helena - PR, com validade até 15/07/2027.

atividades.
Já na próxima semana, de 

segunda à quarta, será a vez dos 
pais ou responsáveis por alunos 
que estão matriculados no período 
integral irem até os centros, para 
que possam informar em qual o 
turno que desejam que os alunos 
compareçam. 

O retorno obedecerá às normas 
sanitárias vigentes que, atualmente, 
determinam o atendimento de 50% 
da capacidade máxima da sala de 
aula. O objetivo é realizar uma pro-
gramação de modo que os alunos 
possam vir em um período, sem 
que fiquem por uma semana em 
casa. A princípio, portanto, não 
serão atendidos alunos no integral.

Realizados os levantamentos 
em cada CMEI, será organizado um 
cronograma de retorno gradativo. 
Inicialmente, no dia 16 de agosto, 
devem retornar os alunos do mater-
nal II. Caso tudo ocorra dentro do 
esperado, conforme aconteceu com 
os alunos das escolas municipais, 

o retorno das demais turmas será 
logo na sequência, em cronograma 
a ser divulgado pela Secretaria de 
Educação. A expectativa é de que 
até a metade do mês de setembro 
todas as turmas tenham retornado.

O secretário de Educação, 
Fernando Volpato, lembrou da 
preocupação do prefeito Marcio 
Rauber com os professores e demais 
funcionários, bem como com todos 
os alunos. Ele lembrou também que 
todos os profissionais estão em fase 
de imunização contra a Covid-19. 
“Atendendo a uma determinação 
do prefeito Marcio Rauber e do vice 
Ila, estaremos retornando com o 
atendimento nos CMEIs. Estaremos 
oferecendo todos os equipamen-
tos de proteção individual (EPIs), 
seguindo todas as normas sani-
tárias e dando atenção especial 
para a higienização dos espaços. 
Esperamos que seja um retorno 
tranquilo, assim como aconteceu 
nas escolas municipais. Pais, pro-
fessores e direção dos CMEIs estão 

ansiosos pela volta dos alunos. As 
famílias também podem optar em 
continuar com o modelo de aten-
dimento com atividades remotas. 
Neste primeiro momento, pedimos 

a compreensão dos pais, quanto à 
forma de atendimento aos alunos. 
Esperamos que, em breve, tudo 
volte à normalidade”, ressaltou o 
secretário Fernando.

 Começaram as obras de 
reperfilamento da rua de acesso 
ao Parque Industrial. O prefeito 
de Nova Santa Rosa, Norberto 

Pinz e o vice-prefeito, Noedi 
Hardt, vistoriaram o local que 

deve receber asfalto nos próximos 
dias. O asfaltamento deve melho-

rar a trafegabilidade da área 
industrial do município e assim 
trazer mais mobilidade, contri-

buindo para o fluxo dos veículos.

Rua de acesso ao 
parque industrial 

de Nova Santa 
Rosa é asfaltada
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