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Depois de várias tratativas, o Governo do Estado se posicionou nesta semana em relação ao prédio do antigo Fórum de 
Marechal Rondon. O prefeito Marcio Rauber esteve em Curitiba em audiência com o secretário estadual de administração, o 
deputado Marcel Micheletto, quando recebeu a notícia de que o imóvel será devolvido ao patrimônio do município. O prefeito 

afirmou considerar a decisão da devolução do prédio ao município como um “bom fim”, após muitos anos de trabalho e 
negociação para a destinação do prédio. Agora será feito um estudo para dar a melhor destinação à estrutura.
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SOL DE INVERNO TAMBÉM QUEIMA 

No verão ficamos muito preocupados 
com a alta exposição aos raios solares, 
mas às vezes esquecemos que, durante 
o inverno, é preciso manter o cuidado 
com o sol para prevenir o câncer de 
pele. Embora esta época do ano seja 
mais fria e não percebamos tanto o 
calor, é necessário lembrar que o sol 
continua  enviando raios UVA e UVB e a 
exposição a essa radiações permanece 
sendo bastante prejudicial, pois mesmo 
com menores índices o dano promovido 
é cumulativo. Vale lembrar do uso de 
protetor solar, com fator no mínimo de 
30 e proteção UVA, deve ser mantido 
mesmo em ambientes fechados ou à 
sombra e no inverno também. 

Segundo dados do INCA – Instituto 
Nacional do Câncer, o câncer de pele 
não melanoma (carcinoma basoce-
lular e carcinoma espinocelular) é o 
tipo mais frequente no Brasil e sua 
frequência aumenta em pessoas com 
mais de 40 anos. 

O carcinoma basocelular (CBC) 
é o mais prevalente dentre todos os 
tipos. O CBC surge nas células basais 
da epiderme. Tem baixa letalidade, 
pode ser curado quando há detecção 
precoce e surge mais frequentemente 
em regiões expostas ao sol, como 
face, orelhas, pescoço, couro cabe-
ludo, ombros e costas. O tipo mais 
encontrado normalmente se apre-
senta como uma pápula vermelha, 
brilhosa, com uma crosta central, 
que pode sangrar com facilidade - 
uma ferida que não cicatriza é a dica 
para alertar sobre esse tipo de tumor.  

Já o carcinoma espinocelular (CEC) é 
o segundo mais prevalente dentre todos 
os tipos de câncer de pele. Manifesta-se 

* Ana Maria Bertelli é dermatologista e professora 
do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro 
– Unisa.
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nas células escamosas, que constituem a 
maior parte da camada superior da pele. 
Pode se desenvolver em todas as partes 
do corpo, embora seja mais comum nas 
áreas expostas ao sol, como orelhas, face, 
couro cabeludo e pescoço. O CEC é duas 
vezes mais frequente em homens do que 
em mulheres. Geralmente, as lesões de CEC 
têm coloração avermelhada e se apresen-
tam na forma de machucados ou feridas 
ásperas, que não cicatrizam e sangram 
ocasionalmente. Ao contrário do carcinoma 
basocelular, o carcinoma espinocelular pode 
ser bastante agressivo, causar metástases 
e desfecho fatal ao paciente.  

O melanoma é o tipo menos frequente 
dos cânceres da pele, mas é o que tem 
o pior prognóstico e o mais alto índice 
de mortalidade. Embora o diagnóstico 
de melanoma normalmente traga medo 
e apreensão aos pacientes, as chances 
de cura são de mais de 90% quando há 
detecção precoce e tratamento adequado 
da doença. O melanoma, em geral, tem a 
aparência de uma pinta ou de um sinal na 
pele, em tons acastanhados ou enegrecidos. 
Porém, a “pinta” ou o “sinal”, em geral, 
mudam de cor, de formato ou de tamanho 
e podem apresentar sangramento. Por 
isso, é importante observar a própria 
pele constantemente, e procurar imedia-
tamente um especialista caso detecte 
qualquer lesão suspeita. O melanoma 
pode surgir em áreas difíceis de serem 
visualizadas pelo paciente, embora sejam 
mais comuns nas pernas, em mulheres; 
no tronco, nos homens; e pescoço e rosto 
em ambos os sexos. 

Pessoas de pele clara e que se quei-
mam com facilidade quando se expõem 
ao sol têm mais risco de desenvolver a 
doença. O melanoma tem origem nos 

‘Riscadas 
do mapa’
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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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melanócitos, as células que produzem 
melanina, o pigmento que dá cor à pele. 
Nos estágios iniciais, se desenvolve apenas 
na camada mais superficial da pele, o que 
facilita a remoção cirúrgica e a cura do 
tumor. Nos estágios mais avançados, a 
lesão é mais profunda e espessa, o que 
aumenta a chance de se espalhar para 
outros órgãos (desenvolvimento de metásta-
ses a distância) e diminui as possibilidades 
de cura. Por isso, o diagnóstico precoce 
do melanoma é fundamental. Embora 
apresente pior prognóstico, avanços na 
medicina e o recente desenvolvimento de 
novas drogas que atuam na resposta imune 
e em mutações específicas das células 
tumorais possibilitaram que pacientes com 
melanoma avançado tenham aumento na 
sobrevida e na qualidade de vida. 

A hereditariedade desempenha um 
papel central no desenvolvimento do mela-
noma. Por isso, familiares de pacientes 
diagnosticados com a doença devem se 
submeter a exames preventivos regular-
mente. O risco aumenta quando há casos 
registrados em familiares de primeiro grau. 

 O mais importante é a conscientização 
sobre a importância do uso do protetor 
solar para que não se desenvolva câncer 
de pele. Em paralelo, é importante que 
todos estejam atentos para novas “pin-
tas” ou mudanças nas lesões já existen-
tes. Em situações como estas, busque 
imediatamente um especialista. Não 
tenho dúvida ao afirmar, portanto, que 
a melhor forma de combater o câncer 
de pele ainda é o diagnóstico precoce 
e o tratamento adequado. Já a melhor 
prevenção é o uso de protetor solar. 

Você ainda lembra o que é uma gripe 
ou resfriado comum?

Desde março de 2020 foram ‘riscadas 
do mapa’ as palavras gripe, resfriado, tosse, 
rinite alérgica, bronquite, sinusite entre 
outras doenças do sistema respiratório, 
agora tudo se resume à Covid-19. A tosse 
deixou de ser uma alergia, uma gripe ou 
um resfriado que até então eram comuns, 
principalmente nesta época do ano, agora 
o nome de todas as doenças do trato 
respiratório é ‘suspeita de Covid-19’. Os 
mais afoitos dizem que nem de câncer 
ou infarto se morre mais, só Covid que 
mata. Mas qual o motivo de tudo estar 
relacionado à doença que mudou nossas 
rotinas e deixou nossas vidas de cabeça 
para baixo?  O que é essa pandemia mun-
dial? Uma pandemia é uma epidemia de 
doença infecciosa que se espalha entre 
a população. Assim, a pessoa com, por 
exemplo, câncer terminal e que contrair 
Covid-19 vindo à óbito entrara nas está-
ticas da Covid, (por ser uma pandemia), 
mesmo que o vírus apenas agravou a 
doença que já existente.  O mundo não 
estava e não está ainda preparado para 
viver está pandemia, tudo mudou e ainda 
está mudando. A máscara virou nosso 
principal assessório, não se entra em 
lugar algum sem ela. Nos adequamos 
ao trabalho home office (escritório em 
casa), nossas crianças trocaram as salas 
de aulas pelo Google Classroom. Com 
tudo isto, tornamos mais higiênicos, nunca 
antes nossas mãos tiveram tanto cuidado 
e atenção. Aprendemos a olhar o mundo 
com outros olhos, os mais preocupados 
e organizados estruturam empresas e 
famílias para uma eventual falta, afinal a 
morte nos ‘assombra’. Falando em morte, 
muitos foram rever inclusive o seu seguro 
de vida e descobriram que lá existia uma 
cláusula de que em caso de morte por 
pandemia não era paga a apólice, detalhe 
este que sempre tinha passado desper-
cebido e agora precisou ser revisto. As 
seguradoras tiveram que rever as condi-
ções gerais do ‘produto’ seguro de vida, 
isso aconteceu porque pandemias eram 
consideradas de riscos excluídos, ou seja, 
que não possuíam cobertura pelo seguro. 
Isolamento é outro item que agora faz 
parte da nossa rotina. Esta é nossa triste 
e necessária realidade que nos faz ter 
saudades de encontrar famílias e amigos, 
de confraternizar e festejar ou de tossir e 
espirar sem medo do que as pessoas ao 
seu redor vão pensar.... Saudosa a época 
em que ter uma gripe e um resfriado no 
inverno eram permitidos. 

*Ana Maria Bertelli 

Momento 
da visita de 
autoridades, 
investidores e 
convidados à 
área onde será 
construindo 
o Hospital 
da Umided e 
um complexo 
de Saúde na 
Avenida Irio 
Jacob Welp 
em Marechal 
Cândido Rondon

CRISTINE KEMPP



Política 3Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

15 de julho de 2021

O ANÚNCIO VEIO DO PREFEITO MARCIO RAUBER QUE FOI À CURITIBA TRATAR DO ASSUNTOÜ

Antigo prédio do Fórum de 
Marechal Cândido Rondon 
será devolvido ao município

Eleições 2022
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab , confirmou nesta terça-feira (13) 
que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG)  é a opção do 
partido para uma candidatura à presidência da República em 2022. O dirigente do 
PSD disse que aguarda a desfiliação do presidente do  Congresso do Democratas 
(DEM). Kassab disse que o objetivo do partido ao lançar o nome de Pacheco é evitar 
a polarização entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.

Imunizado
Quem foi vacinado contra a Covid-19 na manhã deste domingo (11), em Apucarana, 
foi o governador Carlos Massa Ratinho Junior. Ele foi vacinado no município onde a 
campanha de Domingo a Domingo foi lançada em 26 de março. Desde o início da 
campanha, mais de 1 milhão de cidadãos foram imunizados aos finais de semana 
em todo o Estado.

Hospitalizado 
Na madrugada desta quarta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro deu entrada no 
Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, após sentir dores abdominais. 
Há dez dias, Bolsonaro vinha reclamando de soluço persistente. Em nota oficial, 
o Palácio do Planalto informou que o presidente Bolsonaro, por orientação de sua 
equipe médica, deu entrada no HFA para a realização de exames com o objetivo de 
investigar a causa dos soluços.

Denunciado 
O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Palotina 
ofereceu denúncia criminal, na última sexta-feira (09), contra um vereador de Maripá. 
O agente político teria se manifestado com discurso de ódio e homofobia em relação 
ao ator Paulo Gustavo. Segundo aponta a Promotoria de Justiça, no dia 3 de maio, 
durante sessão plenária da Câmara Municipal de Maripá, o vereador, ciente de que 
estava sendo transmitido pelas redes sociais da instituição, teria se manifestado de 
forma a induzir e incitar a discriminação à coletividade LGBTQIA+, utilizando-se 
de elementos referentes à orientação sexual e à identidade de gênero. 

Indisponibilidade
Atendendo pedido formulado pelo Ministério Público do Paraná, a Justiça determinou 
liminarmente a indisponibilidade de bens, em R$ 139.153,74, do ex-prefeito e da 
ex-secretária municipal de Agricultura de Guaraniaçu, no Oeste do estado. Ambos 
ocuparam os cargos na gestão 2013-2016 e são requeridos em ação civil pública por 
ato de improbidade administrativa ajuizada pela Promotoria de Justiça da comarca. 
De acordo com a ação, os gestores públicos foram responsáveis pela emissão de 
vales-combustível distribuídos a particulares.

Fim dos supersalários
Deputados federais estão celebrando a aprovação da proposta que acaba com o pagamento 
de supersalários no serviço público (PL 6726/16). Aprovado no plenário da Câmara 
dos Deputados, o texto tem como objetivo impor o respeito ao teto constitucional. 
A proposta teve a unanimidade entre os partidos. As regras se aplicam aos agentes 
públicos de todas as esferas de governo (federal, estadual, distrital e municipal) e a 
todas as esferas de Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), incluindo-se Ministério 
Público, Defensoria Pública, contratados temporários, empregados e dirigentes de 
empresas públicas que recebem recursos dos governos (dependentes) para pagar 
salários e custeio, militares e policiais militares, aposentados e pensionistas.

Retomada
O governo estadual surpreendeu ao divulgar o calendário dos Jogos Escolares do 
Paraná com competições em julho e agosto. Não era esperada a realização dos mesmo 
para este ano de 2021. Mas os jogos terão formato diferente neste ano para preservar 
a segurança e a saúde de todos os envolvidos. Cada modalidade terá as competições 
organizadas por sua federação, com apoio do Governo do Paraná. As modalidades 
individuais serão realizadas em dias únicos.

Multado
O secretário de Saúde de Quatro Pontes, Marco Antonio Wickert, foi multado em R$ 
15 mil, o valor será destinado para o combate ao coronavírus na cidade.  Segundo o 
MP-PR ele teria furado a fila de vacinação contra a Covid-19. Marco continua como 
secretário municipal de Saúde, pois pode assumir cargo público por nomeação. 
Entretanto, por perder os direitos políticos, não poderá se candidatar a nenhum 
cargo por um ano. De acordo com o secretário, na época, ele tomou a vacina por 
que sobraram duas doses, que eram direcionadas para profissionais da saúde. Além 
disso, justificou que também está na linha de frente de combate ao coronavírus, fato 
totalmente concreto, afinal nesta pandemia, os secretários de saúde estão diretamente 
envolvidos nas situações que envolvem a Covid-19.

 Depois de várias tratativas, o 
prefeito Marcio Rauber anunciou 
nesta terça-feira (13) um posicio-
namento definitivo do Governo do 
Estado, em relação ao prédio do 
antigo Fórum de Marechal Rondon.

 O mandatário rondonense que 
esteve em Curitiba e nesta terça-
-feira em audiência com o secre-
tário estadual de administração, 
o deputado Marcel Micheletto; o 
deputado estadual Elio Rusch e 
acompanhado do secretário ron-
donense de Mobilidade Urbana, 
Welyngton Alves da Rosa, conseguiu 
que o prédio seja devolvido ao 
patrimônio do município. 

O prefeito afirmou considerar a 
decisão da devolução do prédio ao 
município como um “bom fim”, após 

 Na noite desta terça-feira (13) 
nas dependências da Câmara de 
Vereadores de Nova Santa Rosa, foi 
eleita a nova diretoria da comissão 
provisória do Partido Progressistas 
de Nova Santa Rosa.  De forma 
unânime, o vereador de primeiro 
mandato, Dolivan Lauxen, foi eleito 
o novo presidente do partido.

Foram eleitos também, os 
demais integrantes, entre eles, 
Ricardo Lorenzatto, para as funções 
de vice-presidente e tesoureiro, 
além do ex-vereador Jaime Thelen, 
como secretário.

muitos anos de trabalho e negocia-
ção para a destinação deste imóvel. 

Havia o interesse, por parte da 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública, em instalar a delegacia de 
Polícia Civil no local. “O Estado 
entendeu que a melhor solução 
seria devolver esse espaço físico 
ao município de Marechal Cândido 
Rondon, porque a origem é muni-
cipal” afirmou o prefeito.

Agora será feito um estudo para 

Registro da reunião que tratou da devolução

DIVULGAÇÃO

Ü

dar a melhor destinação à estru-
tura do antigo Fórum de Marechal 
Rondon. 

A devolução ao município, do 
prédio, passaram pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná e na 
primeira semana de agosto o pro-
jeto será encaminhado ao crivo dos 
deputados paranaenses. “Creio eu 
que até o final de agosto esse pré-
dio vai fazer parte do patrimônio do 
município” finalizou Marcio Rauber. 

Vereador Dolivan Lauxen é eleito o novo 
presidente do Progressistas de Nova Santa Rosa

Na foto, o ex-vereador Jaime 
Thelen, o presidente do PP e 
vereador, Dolivan Lauxen, o 

conselheiro tutelar, Luiz Carlos de 
Lima, o ex-secretário de Finanças, 

Arlindo Wutzke, e o vice-presidente 
do partido, Ricardo Lorenzatto

DIVULGAÇÃO

Ü

Demais presidentes eleitos:
PP Mulher: Ana Paula Hein
PP Jovem: Keini Resende
PP Afro: Dolivan Lauxen 

Pato Bragado, Terra Roxa e Quatro Pontes 
recebem a visita do vereador Arion Nasihgil

 A agenda do vereador rondo-
nense Arion Nasihgil, que é pré-
-candidato a deputado estadual 
pelo Progressistas, tem sido bas-
tante movimentada nas últimas 
semanas. Aproveitando o recesso 
do Poder Legislativo de Marechal 
Cândido Rondon, o parlamentar tem 
feito visitas em vários municípios 
da região para trocar experiências 
com vereadores de cidades vizinhas 
em busca de novos e bons projetos 
para o município rondonense, mas 

também para já apresentar sua corrida 
prévia à Assembleia Legislativa do 
Paraná para prefeitos, secretários e 
lideranças comunitárias, em busca 
de importantes alianças e apoios.

Recentemente, Arion esteve em 
Pato Bragado, com o prefeito Mano, 
os vereadores Mauro Weigmer e 
Jonatan Fernandes e o ex-vereador 
Pedro Hinkel. Na semana passada, 
Arion foi recebido por uma grande 
comitiva em Terra Roxa, onde esteve 
presente o prefeito Ivan Reis, os 

vereadores Milton da Silva, Maris-
tela Paslauski e Aparecida da Silva, 
bem como secretários municipais, 
servidores públicos e assessores. 
Nesta segunda-feira (12) a agenda 
foi cumprida em Quatro Pontes 
juntamente com o prefeito João 
Laufer, o vice-prefeito Tiago Hansel 
e os secretários municipais Marco 
Wickert e Araceli Tauchert.

Arion frisou a importância das 
visitas e também agradeceu a recep-
tividade daqueles que o receberam. 
“Nossa caminhada tem sido muito 
frutífera, fazendo um intercâmbio 
de ideias muito produtivo para 
Marechal Cândido Rondon e nossa 
região. Essas visitas nos possibili-
tam conhecer projetos importantes 
que traremos para nosso município 
e, ao mesmo tempo, já criar uma 
rede de pessoas de bem visando o 
futuro da nossa região”, finalizou. 

 Em Quatro Pontes ele foi recebido pelo prefeito João Laufer, o vice-prefeito 
Tiago Hansel e os secretários municipais Marco Wickert e Araceli Tauchert

ASSESSORIA
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O RONDONENSE 
DESTACA SEREM 
MUITAS AS 
POSSIBILIDADES E 
OPÇÕES EXISTENTES, 
BEM COMO A OFERTA 
DE CRÉDITO COM 
EXCELENTES TAXAS

delar Ohse é daquelas pessoas com quem se senta para conversar e não se vê o tempo passar. São muitas 
as histórias/causos na vida desse rondonense que há 58 anos chegou em Marechal Rondon. Veio com 
a família de Nonoai, no Rio Grande do Sul, e fixaram residência em Esquina Bandeirantes, Novo Três 
Passos. Residiu ali até 1972, quando se mudaram para Santa Rita do Oeste, município de Terra Roxa. Sua 
vida profissional iniciou aos 14 anos, em uma oficina mecânica. Na sequência trabalhou na prefeitura, 
em Terra Roxa, e em 1988 voltou para Marechal Rondon, onde iniciou sua carreira na área de vendas, na 
então Lojas Felipe. Na sequência, foi contratado na loja de móveis Casa Sérgio, onde atuou por 22 anos. 
Adelar é um vendedor nato. O que comprova isso é o brilho nos olhos quando fala dessa profissão, que, 
segundo ele, encanta. No período em que esteve na Casa Sérgio, também conquistou seu CRECI (registro 
no Conselho Regional de Corretores de Imóveis), atividade a qual desenvolve até hoje, ou seja, são 32 
anos como corretor de imóveis. Já atuou no ramo imobiliário em empresa do Sr. Luiz Pedro Massignani, 
também na Certo Imóveis, e hoje, com sua esposa Rosilda, possui sociedade com o corretor de Imóveis 
Cleiton Freitag (Gordinho do Suco). Devido a estes anos de experiência, o jornal Tribuna do Oeste entre-
vistou Adelar, que assegurou que o investimento em imóveis é sempre uma ótima opção.

“Em 32 anos como corretor, 
nunca vi ninguém perder 
dinheiro investindo em imóveis” 

n TRIBUNA DO OESTE – O ramo imobiliário apresentou 
mudanças ao longo dos anos?

ADELAR OHSE – Mudou bastante. Os clientes estão 
sempre mais exigentes, mais atentos e conscientes 
sobre o que é um imóvel de qualidade. Isso não 
acontecia há alguns anos. A instrução da popula-
ção é muito importante, pois evita de os clientes 

fazerem um mau negócio. Quem sai ganhando, 
somos nós, corretores sérios. Com isso está muito 
mais fácil de trabalhar. Tudo deve ser feito da forma 
mais correta possível.

n Investir em imóvel é um bom negócio?
Em 32 anos como corretor, nunca vi ninguém 

perder dinheiro investindo em imóveis. O imóvel 
sempre valoriza, por isso sempre foi e sempre será 
um excelente investimento. Pelo que acompanhamos, 
nos próximos 20 anos esse mercado continuará em 
plena ascensão. Apesar de o material de construção 
ter subido muito, o investimento em imóveis ainda é 
muito lucrativo, já que outras formas de investimentos, 
como poupança e aplicação estão em baixa, devido 
ao seu baixo retorno.

n  Marechal Rondon comporta continuar esse 
crescimento?

Acredito que sim. Muitos novos empreendimentos 
e indústrias surgem na região. Isso, consequente-

mente, leva ao crescimento do município, 
geração de mais empregos e a necessidade 
de mais moradias. Temos muitas áreas 
a serem exploradas, ainda.

n Hoje, quais imóveis são os mais 
procurados?

Até pouco tempo, as casas possíveis 
de serem financiadas pelo programa 
Minha Casa Minha Vida, hoje deno-
minado Casa Verde Amarela, eram 
as mais procuradas. Na atualidade, 
temos um grande problema, já que 
o programa financia somente R$ 140 

mil. A casa mais popular que temos, o 
investimento é de R$ 150 mil, ou seja, 

há uma diferença no preço, por isso o 
programa não é mais tão acessado. O 

valor da residência aumentou. Por isso 
busca-se outras categorias de financia-
mentos que possibilitam adquirir imóveis 
que custam um pouco mais.

n Existem boas opções de financia-
mentos, com juros atrativos?

Sim. Existem bancos e cooperativas 

que estão trabalhando com excelentes taxas de juros 
e condições de pagamento, como o Santander, Bra-
desco, Itaú, Sicredi e Sicoob. Todos estes possibilitam 
investir em imóveis com padrão melhor.

n Como fazer um bom negócio?
Inicialmente buscar um corretor experiente que 

saiba fazer uma análise do seu cliente para mos-
trar as opções que encaixem no orçamento e na 
vontade do investidor. O negócio tem que ser bom 
para todos: donos do imóvel, corretores e com-
pradores. Hoje temos em torno de 120 corretores 
registrados no município, porém, poucos com uma 
bagagem de experiência, muito importante na hora 
de negociar um imóvel, principalmente devido à 
documentação. Estamos em constante atualização. 
Como em qualquer profissão, isso é muito impor-
tante. Também é muito importante saber o que 
está se vendendo. Tudo deve ser criteriosamente 
analisado, especialmente quanto a documentação 
e qualidade na construção.

n Há muitas opções de investimentos que podem 
ser feitas?

Temos desde terrenos, até fazendas. Trabalhamos 
em parceria com imobiliárias de outros estados, o 
que possibilita termos uma gama grande de imóveis 
à disposição. Temos terrenos, casas, lotes, áreas de 
terra na região e fazendas em outros estados como 
Piauí, Mato Grosso, Pará, entre outros.

n O Senhor pretende se aposentar em breve?
Não me vejo parado. Enquanto Deus me con-

ceder folego de vida, continuarei atuando como 
corretor de imóveis. Ao longo destes anos fiz muitos 
amigos. É muito gratificante ajudar as pessoas a 
realizar o sonho de ter, por exemplo, uma casa 
própria. Poder ver a expressão de alegria no rosto, 
depois da conquista desde sonho, não tem preço. 
Trato todos os clientes de forma igual.

n O corretor tem uma boa remuneração? A venda 
de imóveis, por mês, é boa?

Dá pra comer um bife. Temos que correr e trabalhar 
bastante. Quem dá dinheiro, é pai e mãe. Corretor 
ganha seus honorários pelo trabalho no qual realiza. 



Vida Pública 6 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
15 de julho de 2021

CABE AO MUNICÍPIO ELABORAR E REALIZAR O ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS PARA A POSTERIOR ASSINATURA DE CONVÊNIO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA 
O INÍCIO DAS OBRAS DE MELHORIAS

Ü

Articulação de Hussein Bakri garante R$ 1 milhão para 
a recuperação da prainha de Entre Rios do Oeste

 A Prefeitura de Quatro Pontes, 
através da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, e o Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Estado do Paraná 
(Sebrae/PR) renovaram o con-
trato de prestação de serviços de 
diagnóstico, consultoria, treina-
mento e capacitação e disponi-
bilização de produtos e soluções 
do Sebrae/PR, além de outros 

serviços previstos, relacionados 
à Sala do Empreendedor. Parti-
ciparam do ato, o prefeito João 
Laufer, o secretário de Administra-
ção e vice-prefeito, Tiago Hansel, 
o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Davi Boufleuher, o 
consultor credenciado ao Sebrae/
PR, Alexandre Pastre, e a gestora 
da Regional Oeste do Sebrae/PR, 
Angélica Fabiana Fonseca Weirich. 

 O prefeito de Entre Rios do 
Oeste, Ari Aloisio Maldaner, e o 
secretário de Administração, Erio 
Bastian (Fufi), estiveram reunidos 
na terça-feira (13), na capital do 
estado, com o deputado estadual 
e líder do governo, Hussein Bakri, 
e o secretário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo do Estado 
do Paraná-IAT, Márcio Nunes. 

Na ocasião, o deputado confir-
mou a liberação no valor de R$ 1 
milhão através de emenda parla-
mentar para conservação do solo e 
da água, preservação ambiental e 
revitalização e melhorias no parque 
de lazer de Entre Rios do Oeste. 

Cabe ao município elaborar e 
realizar o encaminhamento dos 
projetos para a posterior assina-
tura de convênio e liberação dos 
recursos para o início das obras 
de melhorias.

“Essas melhorias são funda-
mentais para manter a conservação 
da estrutura existente no parque 
de lazer, bem como possibilitar 
a utilização do espaço com total 
segurança, para os munícipes e 
visitantes, que podem usufruir das 
belezas naturais que o município 
possui em contato com a natureza, 
com mais conforto e segurança”, 
destacou o prefeito.

“O governador Ratinho Junior 
e o secretário Marcio Nunes têm 
o firme propósito de fortalecer o 
municipalismo e de levar desen-
volvimento a todas as regiões do 
Paraná de forma sustentável. Por 
isso, batalhamos juntamente com 
o prefeito Ari Maldaner a fim de 
viabilizar os recursos para essa obra 
tão importante na Prainha, que é 
um dos cartões-postais da cidade”, 
ressaltou Hussein Bakri.  

Com 4,6 mil habitantes, Entre 
Rios do Oeste tem na prainha o 
seu principal ponto turístico às 
margens do Lago de Itaipu. O 
parque, de quase 80 mil metros 
quadrados, dispõe de área para 
a prática de camping com boa 
estrutura de sanitários, chuveiros 

e duchas, churrasqueiras com 
mesas e bancos, estrutura para 
lavar roupas e louças, campo de 
vôlei, handebol e futebol de areia, 
restaurante com infraestrutura 
para eventos e estacionamento.

Durante a temporada de verão 
(novembro a março), o parque é 

colocado à disposição dos visi-
tantes com serviço de salva-vidas. 
O local é bonito e agradável para 
passar as férias ou mesmo um 
dia de lazer, além de oferecer 
todas as condições para a prá-
tica de esportes náuticos e pesca 
esportiva.

 O prefeito de Nova Santa 
Rosa, Norberto Pinz e o vereador 
Ari Schmidt estão em Brasília, nesta 
semana, visitando o Congresso 
Nacional em busca de recursos e 
fortalecimento dos vínculos com 
a União. Aproveitando a oportuni-
dade, eles participaram na tarde de 
terça-feira (13) de uma reunião da 
Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA) que tratou da reforma tribu-
tária. Também esteve na reunião a 
Ministra de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina.

Na ocasião o presidente da 
Frente Parlamentar da Agropecuária, 
deputado Sérgio Souza, mostrou 
preocupação sobre a segunda etapa 
da reforma tributária (projeto de Lei 
PL 2337/2021), em que pese poder 
aumentar a carga de impostos no 
agronegócio e elevar os custos de 
produção no campo. Isso ocorreria 
porque a proposta, em Debate na 

 Estiveram reunidos recentemente no 
escritório político regional do deputado 
estadual do PSD, Ademir Bier, os cinco 
vereadores de oposição Arion Nasighil 
(PP), Claudinho Köhler (PP), e os três do 
MDB, Moacir Fröehlich, Iloir Padeiro e João 
Eduardo - Juca, para tratar de assuntos 
sobre Marechal Cândido Rondon. Nos 
próximos dias, emendas parlamentares 
da ordem de mais de R$ 1 milhão 
serão repassadas em mãos ao prefeito 
rondonense. O deputado Ademir Bier 
agradeceu aos cinco vereadores pela 
unidade nos pleitos que irão beneficiar toda 
população rondonense.

Câmara dos Deputados, altera o 
Imposto de Renda sobre pessoas 
físicas e jurídicas e tributa a dis-
tribuição de lucros e dividendos 
e assim toda a cadeia pode ser 
impactada e o setor poderá perder 
competitividade no mercado.

Assim, comprometidos com a 
realidade local, em que a agrope-
cuária é de extrema importância, 
o prefeito Norberto e o vereador 
Ari, ficaram a par do assunto e 
também se mostraram preocu-
pados com a situação. 

Prefeito Norberto Pinz e vereador Ari Schmidt participam de 
reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília

 Prefeitura de Quatro Pontes e Sebrae 
renovam contrato de prestação de serviços

Deputado Ademir Bier confirma repasse de R$ 1 milhão para Marechal Rondon
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CONTRIBUIÇÕES PODEM SER FEITAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO EM MAQUINETA 
CUSTEADA PELA COOPERATIVA E INSTALADAS NAS AGÊNCIAS LOCAIS

Ü

Sicoob Confiança disponibiliza 
máquinas de cartão para doações 
para a APAE de Marechal Rondon 
Estado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

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

Djenifer Ott, proprietária

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministério prorroga validade das
Declarações de Aptidão ao Pronaf

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

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

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

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

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

Ü

Construtora Plena 
A empresa está há 35 anos em 
Marechal Rondon. É destaque 
na construção de unidades 
habitacionais do Governo 
Federal, em parceria com a 
Caixa Econômica Federal.
No Paraná, a Plena já foi 
responsável pela construção 
de mais de 700 residências. 
Possui mão de obra 
especializada, por isso todas 
as obras são realizadas com 
excelente padrão.

Benito Imóveis
De propriedade do corretor e 

avaliador de imóveis Michel 
Jones da Silva (Creci F34001), 

na Benito Imóveis o cliente 
encontra ótimas opções em 

imóveis rurais, terrenos, 
apartamentos, casas, entre 

outros. Tudo com excelentes 
preços, que atendem a todas as 

necessidades.
Na Benito é possível realizar 

excelentes negócios. A empresa 
está localizada a rua Espírito 

Santo, 1127, em Marechal 
Rondon. O telefone/WhatsApp 

é o (45) 99825-3530.

Edson Dezordi, consultor de 
vendas da Mercedes-Benz

Idisa Mercedes-Benz  
Caso esteja pensando em adquirir 
um caminhão ou uma van, o lugar 
certo é a Idisa Mercedes-Benz, 
que atua há mais de 20 anos em 
Marechal Rondon.
A empresa é concessionária 
Mercedes-Benz e há um ano 
está instalada na marginal da 
BR-163, próximo ao trevo da 
AACC. O telefone da empresa 
é o 3254-2247.
Conforme o consultor de 
vendas da Idisa, Edson Dezordi, 
a empresa oferece caminhões, 
vans, oficina mecânica, peças 
originais, serviço de chapeação, 
consórcios e em breve terá 
pneus para a venda.

Carlos Wild é o sócio 
proprietário da empresa

Planagro Assessoria 
Agronômica 

A Planagro atua há mais de 
10 anos, oferecendo 

profissionais especializados na 
área de agronomia.

Trabalha na elaboração de 
projetos agrícolas, pecuários e 

de investimentos. Também atua 
em licenciamentos ambientais, 
laudos, avaliações, medições e 

georreferenciamento 
de imóveis rurais, além de 

outros serviços.
A empresa atende na Avenida 

João XXVIII, nº 539, em 
Mercedes, Paraná. O telefone 

é o (45) 3256-1833.

Ü

Michel Jones da Silva, 
proprietário

Ü

Djoni Backes, 
engenheiro agrônomo

Ü

 O Sicoob Confiança, prezando 
pelo 7º princípio do Cooperativismo 
- que é o interesse pela comuni-
dade - se tornou recentemente um 
apoiador da APAE - Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - 
de Marechal Rondon, através da 
máquina de Cartão SIPAG. Todos os 
munícipes podem realizar doações 
para a entidade através de cartão de 
débito ou crédito - sendo crédito à 
vista ou parcelado em até 12x e o 
valor é creditado na conta da APAE. 

Segundo o diretor Adminis-
trativo e Financeiro, Hugo Ferraz, 
a cooperativa é fundamental no 
desenvolvimento da comunidade, 
especialmente no que tange ao 
bem-estar local. A gerente da Agên-
cia Centro, Kelin Welter, ressaltou 
que as Agências Centro, Avenida e 
Dom Pedro, na cidade de Marechal 
Rondon, custearam a aquisição 
das máquinas de Cartão Sipag e 
solicitaram a doação dos totens 
e dos adesivos para disponibilizar 
nas agências o novo canal de doa-
ção. “É mais uma contribuição com a 
comunidade”, reforçou. 

O representante 
da APAE, Eliseu 
Schuh, agradeceu 
imensamente ao 
Sicoob Confiança 
pela parceria, refor-
çando que através 
de atitudes como 
esta, é que a escola se 
mantém firme, aten-
dendo a comunidade. 

A ação conta com o importante 
apoio das empresas: Independência 
Ferro e Aço que fez a doação de 3 
totens e a empresa Rapport Comuni-
cação Visual pela arte visual, ambas 
da cidade de Marechal Cândido 
Rondon, que abraçaram o desafio 
e contribuíram fundamentalmente 
para que o projeto tivesse forma. 

EM SÃO LEOPOLDO
Já em São Leopoldo, no Rio 

Grande do Sul, recentemente, o 
prefeito Ary Vanazzi recebeu o 
presidente do Sistema de Coo-
perativas Financeiras do Brasil 
(Sicoob), Gainor Sabka, junto ao 
diretor da cooperativa, Edison Luiz, 
e a gerente de expansão, Caroline 
Schneider, a fim de dialogar sobre 
as propostas da empresa para a 
cidade, bem como entender as 
demandas do município.  

Durante a visita, a coopera-
tiva apresentou os projetos que 
desenvolverá com sua instalação 
no município. “Temos o objetivo 

de desenvolver a comunidade e a 
cidade. São algumas das nossas pre-
missas e que pretendemos atender 
aqui em São Leopoldo”, apontou 
o presidente da cooperativa. 

Na oportunidade, o prefeito 
apresentou o projeto do fundo 
garantidor, que também con-
tará, assim que o edital do pro-
grama for lançado, com o apoio 
de cooperativas de crédito. A lei 
tem recursos iniciais no valor de R$ 
200 mil, possibilita o incremento de 
benefícios, como suporte técnico e 
gerencial e menores taxas de juros. 
“Estamos trabalhando com a ideia 
de garantias menores, e estamos 
privilegiando para que o projeto 
venha a ser gerido por cooperativas 
de crédito.”, ressaltou Vanazzi. 

Além disso, o prefeito destacou 
sobre a importância das coope-
rativas para o desenvolvimento 
econômico. “Temos uma história 
na cidade de várias cooperativas, 
que muito ajudaram na evolução 
da nossa economia”.
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Agricultores bragadenses 
comemoram implantação de 
pavimentação poliédrica no interior 

MAIS DE R$ 500 MIL SERÃO APLICADOS EM 16.198,90 M², BENEFICIANDO CINCO LINHASÜ
 A administração de Pato 

Bragado segue avançando em 
melhorias pelo interior, benefi-
ciando diretamente os produtores 
rurais. O agronegócio é responsável 
por grande parte da receita eco-
nômica do município e diante da 
demanda crescente, é necessário 
que o escoamento da produção e o 
recebimento de insumos agrícolas 
continue sendo otimizado.

Atualmente, conforme levanta-
mento realizado pelo departamento 
de Engenharia da prefeitura, entre 
as estradas do interior que constam 
no mapa viário do município, 50,5% 
possui pavimentação asfáltica, 26,3% 
pavimento com pedras poliédri-
cas e 23, 1% conta com estradas 
conservadas com cascalho. 

E é no início dos trabalhos de 
pavimentação com pedras polié-
dricas que o município está inves-
tindo no momento, após realização 
de processo licitatório. A partir 
dessa semana serão investidos R$ 
517.546,32 em recursos próprios na 
linha São Francisco, trechos na linha 

Arroio Fundo, entre linha Oriental 
e Itapiranga e também na linha 
KM 5, totalizando 16.198,90 m².

Na última semana também encer-
raram as obras de pavimentação 
poliédrica pelo interior em parce-
ria com a Itaipu Binacional, sendo 
contempladas as Linhas, Itapiranga e 
Cristal, além de dois trechos na Linha 
KM 05, totalizando 11.758,34m², ao 
valor global de R$ 422.466,34. 

Eleandro Wojtiok é morador da 
linha KM 5. Ele é um dos contem-
plados na etapa recém finalizada.  

 Clóvis Luis Wentz: “A 
pavimentação poliédrica 

facilitará e muito o acesso aos 
pontos da nossa propriedade e 
o deslocamento aos moradores 

próximos” 

Eleandro Wojtiok: “Agradecemos 
muito a administração municipal”

Fotos: Marili Koehler

Disse que ficou muito satisfeito e 
como produtor de leite garante 
que o transporte foi otimizado, pois 
além do asfalto da estrada vicinal 
da linha que fica a cerca de 400 
metros da sua propriedade, o trajeto 
restante até o acesso, conta agora 
com pedras poliédricas.  “Agra-
decemos muito a administração 
municipal e esperamos que os 
motoristas se mantenham cons-
cientes com as boas condições de 
trafegabilidade e andem dentro 
da velocidade permitida”, salienta. 

Na linha Oriental quem 
também comemora é Clóvis 
Luis Wentz. A propriedade de 
bovinocultura de leite agora 
está ficando mais bonita e o 
acesso facilitado. “A estrada cruza 
a nossa propriedade e de um lado 
temos a casa, e do outro lado o 
rebanho e os locais que abrigam os 
maquinários utilizados na lavoura. 
Nesse sentido, a pavimentação 
poliédrica facilitará e muito o 
acesso aos locais, assim como 
às propriedades vizinhas”, conta.

 A prefeitura de Nova Santa 
Rosa em parceria com a prefei-
tura de Terra Roxa está realizando 
uma melhoria de base solo brita 
na estrada divisor para que a área 
receba asfaltamento. O prefeito de 
Nova Santa Rosa, Norberto Pinz e 
o vice-prefeito, Noedi Hardt, visto-
riaram os trabalhos no trecho que 
fica no distrito de Planalto do Oeste 
em Nova Santa Rosa e no distrito de 
Santa Rita do Oeste em Terra Roxa.

Conforme informações, a finali-
dade da obra é melhorar a trafega-
bilidade da via municipal que tem 

 Ciclo de três palestras, 
com participação gratuita, 
objetiva melhorar o resultado 
das empresas daqueles que 
participam do evento, apre-
sentando assunto de grande 
relevância para expansão e 
crescimento dos negócios

O Ponto de Atendimento 
ao Empreendedor do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), da 
Associação Comercial e Empre-
sarial de Marechal Cândido Ron-
don (Acimacar), realiza o evento 
digital “Escute o Especialista”, 
voltado para empreendedores 
que buscam melhores resultados 
em suas empresas.

O ciclo de três palestras, 
todas com participação gratuita, 
apresentam assuntos da atua-
lidade e de grande relevância 
para crescimento e expansão 
dos negócios.

O foco das três pales-
tras será “Comportamento 

Empreendedor” e acontecem 
nos dias 20, 21 e 22 de julho, 
terça, quarta e quinta-feira, res-
pectivamente, sempre às 19 horas.

 
PROGRAMAÇÃO

O primeiro evento, abordará 
o tema “Neurociência aplicada 
ao comportamento empreen-
dedor”, com Paula Tissot. A 
segunda palestra, comandada 
por Carla Sarni, envolve o “Case 
de sucesso do Grupo Sorridents 
– O comportamento empreen-
dedor na prática”. O terceiro e 
último encontro, com Ricardo 
Guimarães, aborda “Transfor-
mação digital e o comporta-
mento empreendedor”.

As inscrições, que são gratui-
tas para os três eventos, podem 
ser feitas por meio do site www.
acimacar.com.br/cursos até o 
dia 19 de julho, segunda-feira.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone  
(45) 3284-5707 com Josiane.

aproximadamente 1.500 metros 
lineares. O local, serve também de 
escoamento para as produções 
de leite, suíno, ave, peixe, entre 

outros. Assim, serão beneficiados 
pela obra os moradores de ambos 
os municípios, que passam pela 
estrada diariamente.

 Ü

Ponto de Atendimento ao 
Empreendedor da Acimacar 

realiza “Escute o Especialista”

Estrada de Nova Santa Rosa que faz 
divisa com Terra Roxa receberá asfaltamento

Quatro Pontes e Toledo firmam parceria 
para restauração de pontes no interior

O prefeito de Quatro Pontes, 
João Laufer, junto com o secretário 
de Obras, Urbanismo e Transportes, 
Luis Carlos Becker, estiveram, recen-
temente no gabinete do prefeito de 

Toledo, Luis Adalberto Beto Luniti 
Pagnussatt. A visita teve o objetivo 
de tratar sobre a restauração de 
duas pontes, que ligam ambos os 
municípios no interior.

Logo, para melhor trafegabili-
dade, ficou acordado que Quatro 
Pontes fará a reparação da ponte 
que liga a Linha Flor da Serra ao 
KM 41 (Toledo). O trabalho será 
executado ainda neste ano. De outra 
parte, Toledo se comprometeu a 
revitalizar a ponte que liga a Linha 
14 de Dezembro à Linha Flor da 
Serra (Quatro Pontes). Conforme 
o prefeito de Toledo, a realização 
ocorrerá em 2023. 

DIVULGAÇÃO



culinária
INGREDIENTES: 

MODO DE PREPARO: 

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Ao se comunicar, escute primeiro, 
ariano, fale depois. A tendência é 
que você vá acalmando seus ânimos 
e compreendendo melhor o que está 
acontecendo e o que pode e deve ser 
feito. Assuntos familiares e afetivos 
em destaque. 
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coloque o leite condensado, o
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Mexa sem parar em fogo bran-
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e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

É um período de mais sensibilidade, 
virginiano. Aproveite para cuidar melhor 
de suas emoções e ouvir a intuição. 
Os relacionamentos estão em pauta 
e é um bom momento para abrir o 
coração e viver o lado mais romântico 
e passional da vida.
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as instruções da embalagem.

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

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

É um período de mais otimismo, pisciano, 
bom para sonhar e acreditar mais no 
seu potencial e no futuro. Conecte-se 
com quem e com o que você mais gosta 
e não tenha medo de se entregar às 
novidades que possam te falar mais 
feliz e conectado consigo e com a vida.
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Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
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Use sua sensibilidade para saber 
quando e como falar, taurino. Porque 
as conversas não podem ficar pendentes 
e é importante resolver pendências que 
possam existir em suas relações. Bom 
momento para focar naquilo que te 
apaixona. Busque a felicidade.
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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.

Olhar para dentro é essencial, leonino. 
Observe atentamente seus passos e 
atitudes, perceba o que sente e precisa. 
Use sua intuição e sensibilidade a seu 
favor. Atenção extra ao que você sonhar 
por estes dias e muito cuidado para 
não passar dos limites em situações 
pessoais.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)
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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 um pouco mais leve, 
canceriano, com mais clareza e consciência, 
o que pode ajudar a focar no que é de fato 
mais importante e querido pra você. Um 
bom período para priorizar vida pessoal, 
casa, família. O momento também é bom 
pra cuidar de você.
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É um ótimo momento para cursos 
e estudos, escorpiano. Conversas e 
divulgações também são bem vindos. Um 
momento que pode trazer movimentos 
mais importantes e muita inspiração, 
criatividade e insights mais criativos. 
Confie no que sente pra tomar decisões.
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Um ótimo momento para perder o 
medo de demonstrar seus sentimentos, 
capricorniano. Observe seus sentimentos 
e o que pode ser feito para melhorar suas 
relações. É importante definir planos 
e projetos comuns e alinhar bem as 
expectativas nas relações.
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É um momento cheio de oportunidades, 
aquariano, especialmente no que diz 
respeito a organizar vida e rotina. Os 
assuntos de trabalho estão em destaque, 
pedindo iniciativa, sensibilidade e mais 
criatividade. Escute os outros: podem 
surgir insights.

Palavra cruzada
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Um período importante para definições 
de futuro, libriano. Foco nos assuntos 
de trabalho, já que a carreira está em 
pauta. Mostre seu melhor e acredite e 
seu potencial. Você tem uma boa semana 
para cuidar das questões pessoais, da 
saúde e da imagem.

Cuide do que já conquistou, geminiano, 
e use sua sensibilidade para definir os 
próximos passos. A escola da companhia 
certa é metade do caminho para realizar 
sonhos e objetivos. Foco no que mais 
quer fazer que o astral está favorável 
pra você.

A semana é maravilhosa para ter aquelas 
conversas mais difíceis, sagitariano. 
Aproveite que o tema relacionamento 
está em destaque, com mais intensidade 
afetiva e sexual, com oportunidade 
de falar sobre temas mais delicados 
e resolver situações para criar mais 
intimidade nas relações.

Humor

l 2 batatas médias cozidas
l sal a gosto
l pimenta-do-reino a gosto
l 1 ovo
l 180 g de queijo mussarela
l bacon frito a gosto
l 1/2 lata de creme de leite
l cebolinha a gosto

Retire a polpa das duas batatas cozidas, deixando uma cavidade em cada uma, 
reserve. Em um recipiente, misture as polpas da batata com sal, pimenta, ovo, queijo 
mussarela, bacon frito e creme de leite, misture bem.

Em um tabuleiro, coloque as duas batatas e distribua em cada cavidade um pouco 
de queijo mussarela, a mistura das polpas, bacon frito, mais um pouco de queijo mus-
sarela por cima, bacon e finalize com cebolinha picada a gosto. Leve ao forno (230° C), 
por cerca de 20 minutos.

 Mal entendido I 
A moça entra na Loja e pergunta para o 

vendedor: 
- Posso experimentar esse biquíni na vitrine? 

E o vendedor responde: 
- Poder, pode, mais você não acha melhor 

experimentar no provador?

Mal entendido II
Fui ao supermercado fazer umas compras 

e, chegando lá, lembrei-me de que precisava 
de uma vassoura nova. Peguei tudo o que 

queria comprar e fui ao caixa. Quando passei a 
vassoura, a funcionária perguntou:

– Vai levar montada?
Sem perceber que ela se referia à conexão entre 

o cabo e a ponta da vassoura, respondi:
– Bruxa é você!

Batata recheada

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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"Profissão"
de Woody,
em "Toy
Story"

(?) White, 
presiden-
te do UFC

Pré-(?),
camada
rica em
petróleo

Manobra
de subida
brusca da
aeronave

Cidade on-
de é entre-
gue o No-
bel da Paz

Espinha
(?): má

formação
congênita

"Diade-
ma", no
ABCD

paulista

Bodas de
(?): 45
anos de 

casamento

Dom Pe-
dro (?), úl-
timo impe-
rador (BR)

Letra que
recebe o
acento
grave

Dificuldade
para fazer
escolhas

(pl.)

"Não pise
na (?)":

aviso em
jardins

Unidade
de Pronto 
Atendimen-
to (sigla)

Verbo
transitivo
(abrev.)

Intenção
ao com-
prar um
produto

Festival
anual de
animação 
no RJ e SP

Balão de
(?) quente,
transporte
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Aparelhos 
implantados
em cardía-
cos (Med.)

Carteado 
populariza-
do com o
Windows

Aves de 
plumagem
colorida

Abelha,
em inglês
De tempe-
ratura alta

Cinema
(red.)

Região do centro his-
tórico de Salvador, 

conhecida pelo comér-
cio e salas de cinema

(?) Kamel,
jornalista
Irônicos;
mordazes

Lítio
(símbolo)
"(?)-Men", 
série de HQ

Impres-
sionante; 

assustador
Aumentada

UtilizaMapa, 
em inglês

"La (?) en Rose",
sucesso de Edith Piaf

Porém
Roberto
Carlos: o

Rei (Mús.)

Também
não

Han (?), 
persona-
gem de
Harrison
Ford em 

"Star Wars"

Combustí-
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poluente
Dentro de

Advogado
e senador

gaúcho 
pelo PMDB

Falam mal de
(alguém)

3/bee — map — vie. 4/dana — solo. 6/bífida. 10/arremetida.

Manobrando o caminhão
Um caminhoneiro subia uma estrada cheia de curvas nas 

montanhas. Um morador assustou-se ao ver o caminhão subindo 
a estrada de marcha a ré!

– Por que está subindo de marcha a ré? O senhor é louco? 
– grita o homem.

Continuando a subir, o motorista responde:
– É que me avisaram que lá em cima é impossível manobrar o 

caminhão.
O homem achou que fazia sentido. Algumas horas depois, porém, o ele 

homem vê o mesmo caminhão descendo também de marcha a ré!
– Meus Deus! O que está a fazer agora? – grita o homem.
– Então… eles estavam enganados. Dá para manobrar o 

caminhão, sim… 
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l QUINTA (15)
Ana Paula Procopio, 
Fernanda Letusa, Sandra 
da Silva, Solange 
Machado, Andreia 
ELeandro Lauermann, 
Patricia Schimitz, Mirta 
Fritzen, Gisleane Raasch, 
Cris Klein, Tamy Correia, 
Isabel Adams, Onivaldo 
Abatti, Ana Munhoz, Maike 
Ferreira, Kelly Gehlen, 
Elisandra Ribeiro Rieger

l SEXTA (16)
Anni Pichler, Mauricio 
Crixel, Ana Maria Welter 
Adams, Marceli Trennepohl, 
Nilton Bruno Leonhardt

l SÁBADO (17) 
Erdilia Aparecida Soares 
Dos Santos, Ricardo Mass 
Mass, Marlene Spengler 
Berto, Marcia Alebrandt, 
Fernanda Osmar, 
Adriano Cottica, 
Ana Júlia Zimmermann

l DOMINGO (18)
Paulo Antonio Schneider, 
Marilene Didonet, Tani 
Riveros, Viviane Hinze, 
Dayelly Oliveira, Noelia 
Duarte, Arnaldo Santos, 

Lorena Kunzler

l SEGUNDA (19)
Ricardo Nied, Nicolas 
Lima, Alice Soerensen, 
Elisandra Graff, Lorena 
Simon, Vanderlei Silva,  
Ana Maria Gorgen, Neusa 
Weber, Angela Weirich, 
Lorena Simon, Elisandra 
Graff, Angela Maria Pivatto, 
Fabiane Leila Weirich 
Vorpagel, Roberto Reini 
Cantarela, Oneal Braz 
Da Cruz, Giovani Tiago 
Dametto, Paola Gerhardt, 
Noelir Tidre, 
Gilberto Zimmermann

l TERÇA (20)
Fabiano Krutli, Thais 
Kirsten, Gean Bergamin, 
Marciane Specht, Thiago 
Rheinheimer Costa, 
Irlanda Souza de Araújo 
do Nascimento, Aldemiro 
Fausto, Willian Carvalho da 
Silva, Daiane Garcia

l QUARTA (21) 
Deborah Trindade, 
Anderson Alex Auler, 
Sandra Fanzlau, Paulo Feyh, 
Marli Kamphorst,
Luciane Berres, Thais Besen

Aniversariantes da Semana 

Momento em família do empresário rondonense Ricardo Nied que no dia 19 estará de aniversário. Parabéns!

O tim tim da semana vai para a Secretária de Saúde de Marechal Cândido Rondon, 
Marciane Specht, que no dia 20 completa mais um ano de vida

O casal Nilton Leonhardt e a esposa Dorli comemoram o aniversário 
dele nesta sexta-feira (16)

Elisandra e Marcio Rieger comeram o aniversário dela hoje (15)

Campanha 
A Campanha Amor Sempre 

Presente - Dia dos Pais 
promovida pela Acimacar, 

começa oficialmente 
nesta segunda-feira (19), 

milhares de cupons devem 
ser distribuídos pelas 

empresas participantes. 
Os sorteios desta 

campanha acontecem 
dia 09 de agosto.
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Rua Coberta: orgulho de Quatro Pontes
OBRA RECEBEU INVESTIMENTOS DE QUASE R$ 1 MILHÃOÜ

 Em 19 de setembro de 2019, 
iniciavam-se os primeiros trabalhos 
para a construção da Rua Coberta, 
na Avenida Santa Maria, entre as 
Ruas São Borja e Pelotas.

A obra recebeu investimen-
tos de R$ 961.359,10, sendo R$ 
481.419,40 do Ministério do Turismo 
e o restante do município. São 
1.305,48 m² de área construída 
em estrutura metálica tubular, ins-
pirada no estilo germânico, mas 
de caráter contemporâneo, além 
de material translúcido, através de 
tesouras e treliças.

 Dados divulgados pela Secre-
taria de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos do Município de Mer-
cedes apontam que os serviços 
executados pela pasta no primeiro 
semestre de 2021 aumentaram 
em 55%, no comparativo com o 
mesmo período de 2020. 

“Conforme prometemos no 
nosso plano de governo, estamos 
realizando investimentos estrutu-
rantes no nosso município. Desde 
que assumimos elaboramos um 
cronograma de trabalho e assim 
estamos trabalhando. Um ponto 
chave nesta pasta é a revitalização 
da estrada que liga a cidade ao 
Arroio Guaçu, além de extrema-
mente perigosa a estrada está em 
péssimas condições de uso. Esta-
mos trabalhando para fazer uma 
revitalização completa nesta via, 
a obra já está sendo elaborado o 
projeto. Nossa meta é atender todos 
os mercedenses e assim estamos 
trabalhando”, destaca o prefeito 
Laerton Weber.

Em parceria com a Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente, foram realizados serviços, 

 A população de Pato Bragado 
e região tem mais uma razão para 
frequentar o Parque das Águas. No 
final de semana o local recebeu um 
letreiro turístico de 2,10 metros de 
altura por 7 metros de largura e 
50 centímetros de espessura com 
o dizer “Eu♥Pato Bragado”.

 A estrutura é metálica e reves-
tida por alumínio composto e os 
investimentos são de R$ 9.780,00.

A iniciativa partiu do governo do 
prefeito Leomar Rohden, o Mano, vice 
John Nodari por intermédio da Secre-
taria de Indústria, Comércio, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico como 
um presente à comunidade local.

O secretário da pasta, Volmir 

Wollmann conta que é uma forma 
a mais de as pessoas demonstra-
rem todo o amor que sentem pelo 
município, ressaltando o orgulho 
de serem bragadenses.

Segundo ele, a ideia é de que 
seja mais um cartão postal, dentro 
de outro cenário que é o Parque 
das águas e um atrativo para fotos 
individuais e familiares, já que o local 
é bem frequentado, possui dois 
lagos, duas academias ao ar livre, 
parque infantil, banheiros, bancos 
e locais com sombra para as pes-
soas que buscam pelo lazer com 
tranquilidade e segurança já que 
o local é monitorado por câmeras 
de segurança. 

Nesta semana uma postagem 
na página da prefeitura de Quatro 
Pontes chamou a atenção. A vista 
aérea, enaltecia a rua coberta com os 

dizeres: “Rua Coberta: novo conceito 
de espaço e beleza na parte central 
da nossa cidade!”. Sim, a obra é 
um orgulho de toda a população.

Pato Bragado instala letreiro turístico que promete ser mais um cartão postal e atração no município

Serviços realizados pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 
de Mercedes aumentaram 55% em relação ao mesmo período de 2020

como: execução da base do asfalto 
da Linha 17 de Setembro, execução 
da obra de recapeamento asfáltico 
na Linha São Marcos - o serviço 
também está sendo realizado na 
Linha Novo Rio do Sul - colocação 
de solo brita em estradas rurais, 
terraplanagem, cascalhamento de 

acesso a propriedades, mais de 800 
cargas de terras destinadas a cons-
trução civil, dentre outros serviços.

“Juntamente com a Secretaria 
de Agricultura, temos inúmeras 
demandas dos nossos munícipes 
e por estarmos, dentro do nosso 
cronograma de trabalho, atendendo 

a todos, observamos os números 
aumentarem expressivamente. Por 
sermos um município altamente pro-
dutivo precisamos estar auxiliando 
nossos produtores sempre. São 
inúmeros os serviços em proprieda-
des rurais, principalmente naquelas 
que há trabalhos de aviculturas, 

suinocultura, bovinocultura, pisci-
cultura, enfim. O pedido do prefeito 
Laerton é para que atendamos a 
todos e assim estamos fazendo, 
dentro do nosso cronograma de 
trabalho”, afirma o secretário de 
Viação, Obras e Serviços Urbanos 
Jacson Lucian. 
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Quatro Pontes realiza reunião para a retomada 
das atividades da revisão do Plano Diretor

REQUER LICENÇA DE OPERAÇÃO
GELSON ANDRÉ BECKER torna público que 
irá requerer ao Instituto Água e Terra -IAT a Licença de 
Operação para a atividade de suinocultura sistema 
ciclo completo, localizado na Linha Vista Alta, no 
distrito de São Clemente, Santa Helena-PR. 

RECEBEU LINCEÇA DE INSTALAÇÃO 
GELSON ANDRÉ BECKER torna público que 
recebeu do Instituto Água e Terra -IAT a Licença Ins-
talação, para a atividade de suinocultura sistema 
ciclo completo, localizado na Linha Vista Alta, no 
distrito de São Clemente, Santa Helena-PR.

RECEBEU LINCEÇA DE OPERAÇÃO
LUCAS LAZARO PRATI E GILCIELLE MACHADO 
PRATI tornam público que receberam do Instituto 
Água e Terra - IAT a Licença de Operação, com 
validade até o dia 30/06/2027, para a atividade de 
IRRIGAÇÃO, localizado na Parte “A” constituída 
pelos Lote Rurais nº 207, 208 e Parte dos Lotes 
Rurais nº 209 e 2010, todos da Gleba nº 19-A, Linha 
Pacuri, Santa Helena-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

JUCIANE BRUM torna público que recebeu do 
IAT, a Licença de Operação para AMPLIAÇÃO DA 
ATIVIDADE DE SUINOCULTURA UPL instalada 
NO LOTE RURAL N°13-B DO 18° PERÍMETRO, 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR. 

REQUER RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

ROGÉRIO RITT, torna público que irá reque-
rer ao Instituto Água e Terra-IAT a Renovação 
da Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de suinocultura terminação, localizado na Linha 
Vista Alta, São Clemente, Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
ROGÉRIO RITT, torna público que recebeu do Instituto 
Água e Terra-IAT a Licença Ambiental Simplificada para 
a atividade de suinocultura terminação, localizado na 
Linha Vista Alta, São Clemente, Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA INSTALAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

CAROLINE MARIA MAFFINI e FERNANDO 
PIVATTO tornam público que receberam do IAT 
a Licença Instalação (Ampliação), com validade 
até o dia 28/10/2022, para a atividade de suino-
cultura sistema terminação, localizada no imóvel 
denominada como Parte do Lote Rural nº 133, da 
Gleba nº 15, Linha São Jorge, Santa Helena/PR.

REQUER LICENÇA OPERAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

CAROLINE MARIA MAFFINI e FERNANDO PIVATTO 
tornam público que irão requerer do IAT a Licença 
Operação (Ampliação), para a atividade de suino-
cultura sistema terminação, localizada no imóvel 
denominada como Parte do Lote Rural nº 133, da 
Gleba nº 15, Linha São Jorge, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

 Verner Thelen, torna público que irá requer ao 
IAT, a renovação da Licença de Operação, para 
Empreendimento de Suinocultura, porte médio, 
modalidade terminação, instalado na Linha Jundiaí, 
distrito de Vila Cristal, Município de Nova Santa 
Rosa, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

 Verner Thelen, torna público que recebeu do IAT, 
a Licença de Operação, para Empreendimento de 
Suinocultura, porte médio, modalidade terminação, 
com validade até 19/10/2021, a ser instalado na 
Linha Jundiaí, distrito de Vila Cristal, Município de 
Nova Santa Rosa, Paraná.
 

RECEBEU LICENÇA INSTALAÇÃO
VILMAR ANSELMO FELDKIRCHER E ERNANDES 
FELDKIRCHER, tornam público que receberam 
do Instituto Água e Terra  - IAT a Licença Instala-
ção, com validade até o dia 09/07/2023, para a 
atividade de suinocultura terminação, localizada 
no imóvel na Linha Dona Oliva, Esquina Céu Azul, 
Santa Helena/PR.

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIEN-
TAL SIMPLIFICADA 

Valdir Jandrei Marholt, torna público que irá requerer 
ao IAT-PR, a licença ambiental simplificada para 
a atividade de Avicultura, instalado na Linha Flor 
do Sertão, s/n, Pato Bragado-PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA

A empresa abaixo torna público que recebeu do 
IAT a Licença Prévia para o empreendimento a 
seguir especificado:
Empresa: LOTEAMENTO NISSEI LTDA
Atividade: Loteamento Monte Bello III
Endereço: Lote Rural n° 54/55/56-C do 11º Perímetro
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

A empresa abaixo torna público que irá requerer 
do IAT a Licença de Instalação para o 
empreendimento a seguir especificado:
Empresa: LOTEAMENTO NISSEI LTDA
Atividade: Loteamento Monte Bello III
Endereço: Lote Rural n° 54/55/56-C do 11º Perímetro
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

Amauri Müller torna público que irá requerer ao IAT, 
a Licença Simplificada para atividade de suinocul-
tura a ser implantada no Lote Rural nº 119.A, 48º 
Perímetro, Fazenda Britânia, Município de Nova 
Santa Rosa, Estado do Paraná. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Marcos Leonir Fischer torna público que recebeu 
do IAT, a Licença de Operação para atividade de 
suinocultura, n? 170199, validade até 11/11/2024 
instalada no Lote rural nº 205.D.2,16º Perímetro, 
Fazenda Britânia, Município de Nova Santa Rosa, 
Estado do Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

Marcos Leonir Fischer torna público que irá reque-
rer ao IAT, a Licença Simplificada para atividade 
de suinocultura a ser implantada no Lote rural nº 
205.D.2,16º Perímetro, Fazenda Britânia, Município 
de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA
 AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

César Alberto Rieger, torna público que irá requerer 
ao IAT-PR, a licença ambiental simplificada para a 
atividade de Avicultura, instalado na Linha Panizzon, 
s/n, Matelândia-PR

SUMULA DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
FLORESTAL

LUIZ ARNALDO AMBIEL, torna público que irá 
requerer ao IAT-PR, a autorização florestal para 
supressão de 700m² de vegetação nativa na 
Localidade Salamanca e 900 m² na localidade 
Água Branca, para implantação de tubulação, nos 
lotes rurais LOTES 1677, 1674 B REM, 1674A, 
1675REM, 1673, 1715, 17,14 A REM e Lotes rurais 
nº 33,34, 99, 100, 101, 102 da Gleba nº 04 da 
Gleba Jaraguá, respectivamente, localizados no 
município de Guaíra-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA  LICENÇA 
PRÉVIA

Eleandro Antonio Becker, Graziela Maria Gros-
belli Becker e ,Antonio Glosbelli Junior e tornam 
público que receberam do IAT, a Licença Prévia 
para a ampliação da  atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 4.500 animais, a 
ser implantada no Lote Rural Número 64 da Gleba 
13 Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr, 
com validade até 04/07/2023.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Selmar L. Maraskim, Ana P. Biesek Maraskim, Selmar 
L. Maraskim Junior, Clademar J. Maraskin, Taina 
D. N. Ramos, Olga S. Maraskin tornam público que 
receberam do IAT, a Licença Ambiental Simplifi-
cada para atividade de Suinocultura no Sistema de 
Creche destinada a 6.000 leitões a ser implantada 
em Parte dos Lotes Rurais Número 113, 115 e 117 
- distrito de Sub-Sede - Santa Helena – Paraná, 
com validade até 13/07/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

Claudiomir Sotoriva, Anicarla Stahl Sotoriva, Priscila 
Sotoriva e Miguel Schaefer, tornam público que 
receberam do IAT, a Licença de Instalação para a 
atividade de Suinocultura no Sistema de Terminação 
destinada a 3.600 animais, a ser implantada em 
Parte do Lote Rural 29 da gleba 16, linha Morenão, 
Distrito de Moreninha – Santa Helena, PR, com 
validade até 14/04/2022.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

Regina Adriane Schaefer, Delmar Schaefer, Miguel 
Schaefer e Jean Schaefer, tornam público que 
receberam do IAT, a Licença de Instalação para a 
atividade de Suinocultura no Sistema de Terminação 
destinada a 3.300 animais, a ser implantada na 
Parte “D” Da Parte Dos Lotes Rurais 66,67,68,78, 
79 e 94 Da Gleba 11, Distrito de São Roque – Santa 
Helena, PR, com validade até 18/06/2022

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA
 RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA
Junior Cristiano Flach, tornam público que recebeu do 
IAT, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada para 
atividade de Suinocultura no Sistema Terminação para 
1.600 animais,  implantada no Lote Rural 22 da Gleba 
11 - Linha Bom Sucesso – Distrito De São Roque - Santa 
Helena – Pr, com validade até 22/06/2027.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

Eleandro Antonio Becker, Graziela Maria Grosbelli 
Becker e Antonio Glosbelli Junior, tornam público 
que irão requerer ao IAT, a Licença de Instalação 
para a Ampliação da atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 4.500 animais 
(2.500 animais já licenciados) a ser implantada 
no Lote Rural Número 64 da Gleba 13 Distrito De 
São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Regina Adriane Schaefer, Delmar Schaefer, Miguel 
Schaefer e Jean Schaefer, tornam público que irão 
requerer ao IAT, a Licença de Operação para a 
atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 3.300 animais, a ser implantada na 
Parte “D” Da Parte Dos Lotes Rurais 66,67,68,78, 
79 e 94 Da Gleba 11, Distrito de São Roque – 
Santa Helena, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Claudiomir Sotoriva, Anicarla Stahl Sotoriva, Priscila 
Sotoriva e Miguel Schaefer, tornam público que irão 
requerer ao IAT, a Licença de Operação para a ati-
vidade de Suinocultura no Sistema de Terminação 
destinada a 3.600 animais, a ser implantada em Parte 
do Lote Rural número 29 da gleba número 16, linha 
Morenão, Distrito de Moreninha – Santa Helena, PR. 

A Prefeitura de Quatro Pontes 
realizará nesta quinta-feira (15), 
às 09h15, uma reunião sobre a 4ª 
Audiência Pública e a Conferência 
Municipal do Plano Diretor Muni-
cipal (PDM), na Casa da Cultura. O 
encontro visa mobilizar a comissão 
de acompanhamento da revisão do 
PDM e a equipe técnica municipal 
para retomar as atividades referen-
tes à revisão do PDM, conforme o 
contrato administrativo nº 179, de 
11 de dezembro de 2018, firmado 

entre o Município de Quatro Pon-
tes e a empresa Latus Consultoria, 
Pesquisa e Assessoria de Projetos 
Ltda., especializada e com acervo 
técnico para a prestação de servi-
ços técnicos para a execução da 
revisão do PDM.

Portanto, as atividades devem 
ser retomadas nos termos do 
ofício circular nº 05/2021, do 
Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Proteção ao 
Meio Ambiente e de Habitação 

e Urbanismo (CAOPMAHU). 

ETAPAS FALTANTES
As etapas faltantes da revisão do 

PDM para a conclusão do contrato 
nº 179/2018, com repactuação do 
cronograma, englobam a realização 
da 4ª Audiência Pública do Plano 
Diretor Municipal, pautada na apre-
sentação das proposições para a 
Legislação Básica; na aprovação das 
ações dos projetos prioritários e 
investimentos públicos municipais 

necessários à implementação do 
PDM, baseado no produto do Plano 
de Ação de Investimento (PAI); e 
na avaliação dos produtos finais 
do PDM. De outra parte, ainda será 
promovida a Conferência Municipal.

A 4ª Audiência Pública do Plano 
Diretor Municipal já está programada 
para o dia 02 de agosto, às 19h, por 
meio de transmissão ao vivo e de 
forma híbrida na Câmara de Verea-
dores, na Associação de Moradores 
da Linha Água Verde e no Pavilhão 

da Comunidade da Linha São José. 
Serão seguidos todos os protocolos 
de prevenção à Covid-19. Além disso, 
o link será disponibilizado na página 
da prefeitura no Facebook para um 
maior alcance de participação da 
população em geral.

Os arquivos de todas as etapas 
da revisão estão disponíveis para 
conferência no site do município 
(www.quatropontes.pr.gov.br), no 
ícone “Revisão do Plano Diretor”, 
do lado direito da página principal. 

Incentivados pela Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 
pretendem se adequar ao SIM muni-
cipal para então solicitar adesão ao 
Susaf que permitirá a comercialização 
entre os municípios do Estado

A Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente de 
Pato Bragado iniciou uma parceria 
com o Sebrae para adequação das 
empresas e agroindústrias familia-
res de produtos de origem animal 
(derivados de carne, leite, pescados, 

ovos e mel) por meio do Serviço de 
Inspeção Municipal de Produtos de 
Origem Animal (SIM/POA).

Na noite de ontem (13) as con-
sultoras credenciadas do Sebrae, 
Rosilene Zanette Surde e Benilde 
Darcília Rorato promoveram um 
treinamento de boas práticas de 
fabricação com os produtores e, na 
sequência, explicaram a cada um, a 
necessidade de adequação, conforme 
com a legislação. A ocasião contou 
com a presença do prefeito Leomar 

Rohden, o Mano e da secretária da 
pasta, Jaqueline Vanelli.

Nessa parceria que terá sequ-
ência em mais dois encontros, dias 
17 de agosto e 09 de novembro, a 
intenção é estruturar as empresas e 
agroindústrias conforme a legislação 
exige, para que estejam adequados 
ao SIM/POA e possam solicitar a 
adesão ao Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agroindustrial 
Familiar e de Pequeno Porte no 
Estado do Paraná Susaf/PR. 

A adesão do Susaf permite que 
os produtos coloniais industriali-
zados, derivados de carne, leite, 
pescado, ovos e mel e   que tenham 
o acompanhamento sanitário de 
inspeção do SIM/POA e obtenham 
o Selo Susaf/PR possam ser comer-
cializados livremente entre os muni-
cípios de todo o Estado. Esse selo 
garante que o produto é fabricado, 
respeitando as normas de boas 
práticas impostas pela legislação.

“Para o produtor, a adesão ao Susaf 

significa a possibilidade de ampliação 
de venda e, consequentemente, maior 
renda. É um progresso. O município terá 
mais responsabilidades, mas irá reduzir 
a ilegalidade, gerar renda, empregos. 
Além disso estará incentivando o 
empreendedorismo, com abertura 
de novas empresas e negócios e, 
principalmente, garantindo um ali-
mento seguro para o consumidor 
final”, explana a médica veteriná-
ria da Secretaria, Maria Carolina de 
Oliveira Sestak Rodrigues.

 Sebrae e produtores de Pato Bragado iniciam treinamento em busca do Selo Susaf 
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