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O adeus ao Hotel Avenida, 
palco e testemunha da 
 história rondonense

Era o início dos anos 50. Dali daquela esquina vislumbrava-se a pequena vila de General Rondon se expandindo, às 
margens da sua principal artéria, a Avenida Rio Grande do Sul. Não por acaso, a imponente construção de madeira 

recebeu o nome de Hotel Avenida, de cujas janelas se podia ver o sol nascente sobre a vastidão ainda não grandemente 
povoada. No mês em que Marechal Rondon completa 61 anos, também se despede de uma das primeiras construções 

feitas no município. Sim, o Hotel Avenida está sendo desmanchado. PÁGINA 14
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SEU DINHEIRO ESTÁ MORRENDO

Certo dia, um cliente entrou em minha 
imobiliária, dizendo ter uma certa quantia 
depositada na caderneta de poupança 
e que gostaria de ver se era vantajoso 
investir em imóveis.

Pediu então para que eu pudesse 
lhe dar um norte, algumas sugestões 
de investimento que pudessem lhe dar 
uma clareada nas ideias...meu jeito 
de falar é assim, no popular mesmo.

Quem me conhece, sabe que sou 
um sério bem-humorado e às vezes 
saio com algumas pérolas.

A pérola daquele momento foi: Pre-
cisamos agir, porque seu dinheiro está 
morrendo!

Lembro da cara que ele me fez...
Com certeza pensou, o que este 

“hombre” está a me dizer?
Calma, “hombre”,  lhe explico: - Sente, 

tome um café e vamos esmiuçar isso. 
O que quero lhe dizer, é que a rentabi-
lidade da poupança não lhe coloca na 
condição de investidor.

Adoro a poupança. Na minha con-
cepção, todos deveriam ter uma conta 
destas, até recomendo. 

Precisamos ter uma reserva 
para algum imprevisto, todos temos 
imprevistos. 

Cada um tem seu número, digamos 
assim, e isto está intrínseco em nossas 
necessidades básicas ou no padrão de 
vida que levamos. 

Eu mesmo tenho uns reais guardadi-
nhos para alguma eventualidade nesta 
aplicação, mas insisto, é pouquinho.

Para alguns, dez mil reais guar-
dados, já é um bom número, já para 
outros, não, pois necessitam de algo 
com mais consistência. 

Empresário, Corretor de Imóveis e Perito Avaliador 
Imobiliário. Proprietário da Integrity Imobiliária e 
Incorporadora. 

l

A ideia principal, é você ter aquele valor 
ao seu fácil alcance, onde não necessite 
de algum prazo pré-estipulado para sacar, 
como em investimentos a médio ou longo 
prazo, por exemplo.

Mas convenhamos, em 2020, a aplica-
ção na Poupança rendeu 2,11% ao longo 
do ano todo.

No mês de maio deste ano, fechou 
com o rendimento em 0,16% dando um 
acumulado até aí, de 0,68% em 2021. 
Para junho, chegamos a 0,20%. 

Há estimativas de subir mais um pouco, 
mas ao compararmos com a inflação no 
período, a diferença é enorme e nem 
pensar em puxar o IGPM de setembro 
do ano passado até agora para comparar, 
é gritante a desproporção.

Ah, e nem pensar em sacar o dinheiro 
antes da data de aniversário mensal, senão, 
esqueça o ganho do mês!

Então, voltemos à mesa, com meu 
cliente ávido por informações.

Começamos a conversar e ele me falou 
que tinha um terreno de sua propriedade 
para construir e um certo valor em dinheiro 
guardado para este fim.

A ideia inicial seria para locação, mas 
algo que tivesse boa liquidez, caso necessi-
tasse vender em algum momento, podendo 
ser mais fácil de negociar.

Cálculos feitos, considerando tudo que 
seria envolvido na construção, desde o 
projeto, cheguei à conclusão de que ali 
poderia ser construído três casas, todas 
com dois quartos, sala, cozinha, dois banhei-
ros, lavanderia, garagem, sem esquecer 
da churrasqueira e com pequena sobra 
de lote para cada unidade.

Resultado, imóvel com melhor planta 
e melhor preço aceito no mercado.

“Voto auditável”
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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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Fechou?!
Um dos principais detalhes, foi jus-

tamente chegarmos a uma fração ideal 
do lote, que lhe desse possibilidade de 
venda, caso necessário, até de unidades 
separadas ou desmembradas.

Outro sucesso, calculando seu investi-
mento, contando inclusive o terreno, che-
gamos a possibilidade “gordinha” de, na 
locação, ter rentabilidade de 0,4% ao mês. 
Sem contar a valorização anual do imóvel.

Cifra fantástica, fenomenal, magnífica!!
Difícil não se empolgar em uma pro-

fissão assim...
Outra pérola: Vamos vitaminar teu 

dinheiro, fazê-lo forte, viver com estilo!
E lá dinheiro tem vida, “hombre”?!
Tem sim, a tua vida. 
Lutaste para tê-lo e só Deus sabe quan-

tas vezes deixaste de desfrutar de alguns 
prazeres, de se proporcionar algo melhor, 
coisas ditas como supérfluas, para com 
isso fazer seu dinheiro  crescer, chegar 
ao montante que chegou.

Não mate teu dinheiro bem na hora 
que ele está prontinho para servi-lo (posso 
computar esta frase como outra pérola 
minha?).

Venha conversar comigo.
No mínimo faremos uma boa amizade. 

Uma ótima relação de diálogo não faz 
mal a ninguém.

Tudo a seu tempo, invista seu dinheiro 
da melhor forma. Pergunte-me como, terei 
prazer em ajudar.

Investir em imóveis chega a ser um 
mantra!

Bom investimento!

 O debate sobre a implantação do 
chamado “voto impresso auditável” no 
Brasil parece estar longe de um consenso 
entre especialistas. Uma comissão espe-
cial da Câmara discute a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 135/19, 
que institui o voto impresso auditável 
nas eleições. Mas o tema divide opiniões 
dentro e fora do Congresso. 

Os maiores defensores da proposta 
são o presidente Jair Bolsonaro e seus 
aliados mais próximos, como o depu-
tado Filipe Barros e a deputada Bia 
Kicis do Distrito Federa. Do outro lado, 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é 
quem apresenta os principais argu-
mentos contra a volta do voto impresso 
– que acabam por ser utilizados por 
parlamentares contrários à proposta.

O “voto auditável” torna obrigatória 
a impressão de cédulas em papel em 
eleições. Na prática, o eleitor seguiria 
votando na urna eletrônica, mas pode-
ria conferir o voto em uma espécie de 
comprovante físico.

A ideia divide opiniões. Os apologis-
tas alegam que essa medida pode dar 
mais segurança aos pleitos, enquanto 
os críticos pregam que o voto eletrônico 
é confiável e a mudança tornaria o sis-
tema mais vulnerável.

Entre favoráveis e contrários, o voto 
auditável passou a ser o inimigo público 
número 1 de todos que desejam evitar 
um segundo mandato de Jair Bolsonaro. 
No fundo, os adoradores da urna eletrô-
nica e da contagem centralizada sabem 
que o ‘voto auditável’ representa um 
seguro contra fraudes e manipulações 
no processo eleitoral.

O TSE alega que a implementação de 
urnas do voto impresso traria um custo 
aproximado de R$ 2 bilhões aos cofres 
públicos. Além disso, a impressão do voto 
e a necessidade de ele ser depositado 
em urnas físicas aumentaria o tempo 
médio de votação – o que obrigaria a 
Justiça Eleitoral a ampliar os gastos 
públicos para custear mais urnas, 
mesários, transporte, alimentação e 
suprimentos. Também seria necessá-
rio manter uma estrutura física para 
guardar os votos impressos.

Diante do impasse e das discus-
sões sobre o assunto, a pergunta que 
fica no ar é: A quem interessa impedir 
que as eleições sejam transparentes 
e confiáveis? A quem interessa negar 
ao povo a segurança sobre a escolha 
democrática?

No país em que os ladrões ganham 
ficha limpa, os bandidos ganham liber-
dade e os vagabundos ganham afagos, 
a lisura no processo eleitoral é uma das 
nossas últimas esperanças.

* WERNO ELIAS KOCH

O Festival Regional dos 
Municípios do Oeste do 
Paraná (Fermop) 2021 
será realizado em inédito 
modelo híbrido, com a 
participação presencial de 
cantores, banda, jurados, 
equipe organizadora e 
autoridades. O Fermop 
terá cinco etapas, a 1º será 
no dia 14 de agosto, em 
Guaíra; a 2º no dia 28 de 
agosto, em Itaipulândia; 
a 3º acontece dia 11 de 
setembro, em Quatro 
Pontes; a 4º no dia 25 de 
setembro, em Medianeira; 
e a 5° no dia 09 de outubro, 
em Palotina.
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PEC ABRE AS PORTAS PARA QUE A NOVA FERROESTE E IRÁ DAR AGILIDADE À ESTRUTURAÇÃO 
DA NOVA FERROVIA

Ü

Comissão Especial aprova PEC 
que trata do regime das empresas 
concessionárias de serviços públicos 

Ü

 Comissão Especial da Assem-
bleia Legislativa do Paraná aprovou 
em reunião nesta quarta-feira (07) 
o parecer favorável à PEC 02/2021, 
de autoria do Poder Executivo, que 
altera o artigo 146 da Constituição 
Estadual do Paraná. A Lei disporá 
sobre o regime das empresas con-
cessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial 
de seu contrato, de sua renovação 
e prorrogação, bem como sobre 
as condições de caducidade, fis-
calização e rescisão da concessão 
ou permissão. Com a aprovação, 
a proposta está apta para seguir 
para discussão em plenário.  

Os deputados seguiram o pare-
cer favorável na forma de substitu-
tivo geral apresentado pelo relator 
do texto na Comissão, deputado 
Gugu Bueno (PL). De acordo com 
o relator, a PEC pretende afastar 
a exigência de Lei Complementar 
para a regulamentação da presta-
ção indireta de serviços públicos. 
Dessa forma, prevê em seu lugar 
a necessidade de Lei Ordinária. 
“Afastando essa exigência, a PEC 
abre as portas para que a nova 
Ferroeste dê um salto muito grande 
para o escoamento da nossa safra”, 
disse Bueno.

De acordo com o governo, 
além de afastar a necessidade de 
Lei Complementar para a regula-
mentação da prestação indireta de 
serviços públicos, a mudança prevê 

 A Fomento Paraná colocará 
em operação nos próximos meses 
dois fundos de aval para facilitar 
o acesso ao crédito para micro-
empreendedores individuais e 
microempresas paranaenses. Os 
fundos funcionarão como opção de 
garantia nas operações de micro-
crédito (até R$ 20 mil), que antes 
era limitada a avalistas.

A medida compõe a estraté-
gia do Governo do Estado para 
estimular a retomada da atividade 
econômica por meio do apoio aos 
pequenos negócios e está prevista 
na Lei Complementar n° 163/2013, 
que institui o tratamento diferen-
ciado a esse segmento no Paraná, 
de acordo com o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte.

No dia 15 de julho será lan-
çado o Fundo de Aval às Micro 
e Pequenas Empresas (Fampe), 
objeto de parceria com o Sebrae. 
O Fampe será usado inicialmente 
para garantir até 80% do crédito 
contratado pela Fomento Paraná 
em empréstimos e financiamentos 
de até R$ 20 mil para Microem-
preendedores Individuais (MEI) e 
Microempresas, sempre mediante 
análise de crédito.

A partir de 15 de agosto entra 

em operação o Fundo de Aval 
Garantidor das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do 
Paraná – FAG/PR, que será usado 
também como garantia em ope-
rações de microcrédito, de forma 
complementar ao Fampe.

Estruturado pela Fomento 
Paraná com recursos do Fundo 
de Desenvolvimento Econômico 
(FDE) e gerenciado pela própria 
instituição, o FAG vinha sendo usado 
desde maio de 2020 como parte das 
garantias aceitas na linha Fomento 
Turismo, com recursos do FUN-
GETUR - Ministério do Turismo. O 
fundo já garantiu mais de R$ 32,5 
milhões em operações nessa linha, 
que atende empresas de micro e 
pequeno porte que atuam no seg-
mento de turismo ou atividades 
correlatas, como eventos, gastro-
nomia e serviços.

Para se habilitar ao uso do 
Fampe como garantia nas ope-
rações, além de ter o empreendi-
mento formalizado, como MEI ou 
Microempresa, os empreendedores 
deverão submeter a proposta a 
uma análise prévia da Fomento 
Paraná. Eles também receberão 
orientação e acompanhamento do 
Sebrae no pré e pós-crédito, como 
uma assessoria técnica e gerencial 

para melhor aplicação do crédito, 
visando a competitividade dos 
empreendimentos beneficiados.

A contratação dos fundos de 
aval é opcional e terá um custo 
para o empreendedor, que varia de 
acordo com o prazo da operação. 
Na Fomento Paraná esse valor será 
descontado do crédito liberado, no 
ato da liberação. A opção do aval 
de terceiros, que não tem custos 
diretos ao tomador, continuará 
disponível na instituição.

A implantação do Fampe 
é mais um passo na evolução 
recente do programa de micro-
crédito da Fomento Paraná. A 
instituição financeira tem pro-
movido seguidas reduções na 
taxa de juros desses financia-
mentos, oferecendo taxas com-
petitivas — atualmente a partir 
de 0,45% ao mês no Banco da 
Mulher Paranaense e 0,60% ao 
mês no Banco do Empreendedor.

Além disso a Fomento Paraná 
agora permite a contratação de 
operações de microcrédito por 
meio de uma plataforma digi-
tal, pelo portal de internet da 
empresa. O objetivo é atender 
municípios que não contam com 
parcerias com agentes de crédito 
credenciados.

Fomento implantará fundos de aval para facilitar 
acesso a microcrédito nos pequenos municípios

a possibilidade de sua prestação 
mediante a outorga de autorização. 
O presidente da Comissão, depu-
tado Hussein Bakri (PSD), destacou 
a importância da aprovação. “Esta 
é uma proposta muito importante 
para o desenvolvimento do Paraná, 
principalmente da região Oeste”, 
complementou.

A alteração pretende mudar a 
redação do artigo 146 da Consti-
tuição, que agora incumbe o poder 
público da prestação de serviços 
diretamente ou sob regime de auto-
rização, concessão ou permissão. 
Trata ainda das delegações de novas 
linhas de transporte coletivo de 

passageiros a serem implantadas 
no Estado, assim como renovações 
e prorrogações, vedando a cláusula 
de exclusividade.

Ainda segundo o Executivo, a 
proposta tem a intenção de “pro-
mover a inclusão da possibilidade 
de prestação de serviços públicos 
por meio da outorga de autorização, 
permitindo que o dinamismo privado 
possa gerar sinergia e, identificando 
demandas e oportunidades, promo-
ver o desenvolvimento no Estado”.

Além do presidente e do relator, 
também participaram da reunião os 
deputados Tião Medeiros (PTB), Tiago 
Amaral (PSB) e Elio Rusch (DEM).

 Comissão Especial aprovou parecer favorável à PEC 2/2021 
que pretende afastar exigência de Lei Complementar para a 

regulamentação da prestação indireta de serviços 

REPRODUÇÃO ZOOM

Tranquilidade
Esse foi o termo utilizado prefeito de Quatro Pontes, João Laufer, após receber 
a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (06). 
O chefe do Executivo de Quatro Pontes, que tem 50 anos, tomou a vacina da 
AstraZeneca/Fiocruz e afirmou que se sente feliz por ter tomado a dose, pois a 
imunização gera maior tranquilidade.

Desafio
 Já o prefeito de Mercedes, Laerton Weber, tem o desafio, juntamente com sua equipe 
de governo, de frear o avanço da Covid-19 no município. Mercedes vive neste mês 
de julho o pior momento de enfrentamento da Pandemia do Covid-19. Em virtude 
do aumento nos casos de coronavírus e a maior velocidade no agravamento da 
doença, além da elevação no número de óbitos, as Secretarias de Saúde e Educação 
decidiram suspender, temporariamente, as aulas em todas as escolas do município, 
incluído nas instituições estaduais. Atividades no contraturno escolar também 
foram suspensas, além da adoção de medidas mais restritivas. 

Volta à política
Afastado da política paranaense desde a prisão, em 2018, em plena campanha 
eleitoral ao Senado Federal, o ex-governador Beto Richa (PSDB)  dá sinais de 
ativismo político no ninho tucano paranaense. No último fim de semana, Richa 
participou da recepção ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 
que visitou o Paraná. Segundo a Gazeta do Povo, “nos bastidores, é dado como 
certa a candidatura de Richa a deputado federal no ano que vem”.

Fraudes em licitações
O Ministério Público do Paraná (MPPR) ofereceu denúncia criminal contra o 
ex-prefeito (gestões 2013-2016 e 2017-2020) de Medianeira, dois empresários e 12 
servidores e ex-servidores públicos municipais (entre eles, quatro ex-secretários) 
suspeitos de fraudes a licitações ocorridas em 2013, 2014 e 2016. De acordo com 
as investigações do MPPR, teria havido direcionamento dos processos licitatórios 
para favorecer as empresas vencedoras, além de sobre preço dos objetos licitados.

Vítima de Covid
Faleceu no início da manhã desta segunda-feira (05) o presidente do Sindicato 
Rural de Toledo Nelson Paludo, vítima de Covid-19. Ele estava internado desde 
o dia 4 de junho, sendo transferido para a Unidade de Terapia Intensiva no dia 8. 
Depois de uma traqueostomia, Paludo apresentava um quadro de estabilidade 
até a última sexta-feira (02). Infelizmente, o quadro do paciente piorou na noite 
de sábado e passou a ser considerado muito grave. Aos 65 anos não resistiu e 
faleceu. Paludo foi presidente do Sindicato Rural de Toledo por cerca de 25 anos.

“Época dos dinossauros”
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou nesta terça-feira (6) as redes 
sociais para criticar o voto impresso, medida defendida pelo presidente Jair 
Bolsonaro  e por seus aliados. “Voto impresso é voltar para época dos dinossauros”, 
afirmou o petista. De acordo com o ex-presidente, “se fosse possível roubar na 
urna eletrônica, jamais um metalúrgico teria sido eleito presidente da República”. 
E disparou: “Eleição roubada foi a do Bolsonaro, que foi eleito com fake news, 
sem participar de um único debate”.

STF
Em reunião ministerial realizada na nesta terça-feira (6), no Palácio da Alvorada, 
o presidente Jair Bolsonaro disse aos ministros que vai mesmo indicar André 
Mendonça, chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), para a vaga do ministro 
Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). “Todos sabem: é a 
minha vontade”. O anúncio oficial e o encaminhamento do nome de Mendonça ao 
Senado Federal devem acontecer na segunda quinzena deste mês, mas Bolsonaro 
não falou em prazos durante a reunião desta terça. O ministro Marco Aurélio 
se aposenta na segunda-feira (12).

Aos 45 do 2º tempo
A 4ª Câmara Cível do TJPR acatou o pedido do Governo do Estado do Paraná e 
liberou, na noite da última terça-feira (06), a realização da escolha dos diretores 
de escolas da rede estadual. Assim finalmente pode acontecer nesta quarta-feira 
(07), de forma online e presencialmente a escolha de novos diretores estaduais.  
As eleições ocorreram de forma online em 409 colégios e, de maneira presencial, 
em 1.273. Estas eleições já estavam agendas para acontecer em 2020, mas por 
conta da pandemia, a APP Sindicato entrou em diversos momentos com ações 
contra a realização do processo eleitoral, mas nesta semana quem saiu vitorioso 
foi o Governador Ratinho e a votação aconteceu.
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A PRESIDENTE DA ACIMACAR DESTACOU QUE A 
PRINCIPAL META DE SUA GESTÃO É CONTINUAR 
O TRABALHO DE EXCELÊNCIA QUE TEM SIDO 
FEITO HÁ 53 ANOS FRENTE A ENTIDADE, QUE A 
COLOCOU COMO REFERÊNCIA NO ESTADO

o dia 15 de abril a farmacêutica Carla Rieger Bregoli foi empossada presi-
dente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), para a gestão 2021/2022. Decorridos quase três meses após ser 
conduzida a presidência, a empresária concedeu entrevista a reportagem do 
jornal Tribuna do Oeste, avaliando o período e destacando as principais ações 
que serão realizadas em 2021.

“Continuaremos atuando em prol de 
bandeiras que beneficiem os moradores 
da nossa cidade em todos os aspectos”

n TRIBUNA DO OESTE - Como foram estes dois primeiros 
meses frente a Acimacar?

CARLA RIEGER BREGOLI - Estou desde abril a frente 
da entidade, então já são quase três meses de um tra-
balho intenso com foco, especialmente, em ações para 
fortalecer o nosso comércio, que durante essa pandemia 
vem sofrendo bastante. Uma das ações que têm gerado 
resultados extremamente positivos é a Campanha Retoma 
Marechal, que é totalmente subsidiada pela Acimacar, 
ou seja, os associados podem participar gratuitamente 
desta iniciativa. A campanha distribuirá R$ 100 mil em 
vales-compras para mil consumidores que realizarem 
suas compras nas empresas participantes, que estão 
identificadas com cartazes da campanha. A cada segun-
da-feira, os sorteios contemplam 125 consumidores 
com vales-compras de R$ 100,00. A campanha segue 
até 02 de agosto. Essa iniciativa objetiva fortalecer as 
empresas de nossa cidade e apoiar a retomada da eco-
nomia frente ao momento que vivemos. 

n A Acimacar é uma das associações mais fortes em 
termos de associados, no Paraná. Há um plano para 
crescer ainda mais, buscando a associação de mais 
empresas/indústrias?

A Acimacar realiza um trabalho contínuo na busca 
por novos associados, que sempre vêm para somar e 
fortalecer nossa entidade. Para conquistarmos a refe-
rência que temos hoje em nível estadual, de maior asso-
ciação comercial per capita do Paraná, consolidamos 
uma grande gama de produtos e serviços oferecidos as 
empresas associadas, que auxiliam no seu crescimento 
e desenvolvimento.

n A pandemia, de certa forma, afeta alguns setores. 
Como a Acimacar colabora para ajudar seus associados?

Sem dúvida a pandemia trouxe a todos nós um 
grande desafio e a Acimacar, desde o início, vem bus-
cando realizar ações para garantir o fortalecimento das 
empresas e auxiliar na retomada econômica da nossa 
cidade. Além da campanha Retoma Marechal, que injetou 
efetivamente recurso nas empresas rondonenses, a 
todo momento, desde o início da pandemia, a Acimacar 
colocou-se à disposição para prestar orientações sobre 
os decretos estaduais e municipais em vigor, sobre como 
o empresário poderia angariar, neste momento difícil, 
recursos com taxas mais acessíveis para assim manter o 
fluxo de caixa da empresa, além de prestar orientações 
relacionadas a legislação trabalhista.

n Quais as campanhas promocionais previstas para 
este ano?

Neste ano já tivemos o sorteio da campanha Amor 
Sempre Presente - Dia das Mães -, que premiou 52 
pessoas com vales-compras que somam R$ 20 mil. Esta 
mesma campanha envolve o Dia dos Pais, a qual tem 
sorteio programado para o dia 09 de agosto, premiando 
mais 52 pessoas com R$ 20 mil em vales-compras. A 
campanha Amor Sempre Presente também envolve 
o Natal Premiado, que acontece no final do ano. Para 
2021, teremos 214 pessoas premiadas com vales-
-compras que somam R$ 100 mil. Essas campanhas 
contam com o patrocínio da Edemar Imóveis, Sicoob 
Marechal e Frimesa, que são nossos parceiros junto ao 
Fundo de Campanhas da Acimacar, além de contarmos 
com a parceria de todas as empresas que adquirem os 
pacotes para participarem da campanha Amor Sempre 
Presente e também prestigiar seus consumidores com 
esses prêmios. E além dessas iniciativas, no momento 
está em andamento a Campanha Retoma Marechal, 
que vai até 02 de agosto, premiando mil pessoas com 
vales-compras que somam R$ 100 mil. Essa campa-
nha tem adesão gratuita por parte dos associados e é 
aportada totalmente pela Acimacar.

n Quais são os trabalhos/ações desenvolvidas pela 
entidade para seus associados e para a comunidade?

A Acimacar oferece inúmeros produtos e serviços 

para seus associados, a fim de auxiliar no crescimento 
das empresas, fortalecendo suas equipes e consolidando 
suas áreas de atuação. Mais de 30 serviços podem ser 
elencados: Aplicativo da Acimacar; Assessoria Jurídica 
(Advogado); Banco de Talentos (Bancos de Currículos/
Oportunidades de Empregos); Bom Negócio Paraná/
Fomento Paraná; Café Empresarial; Campanha Retoma 
Marechal; Campanhas Promocionais (Dia das Mães, Dias 
dos Pais e Natal); Cartão de Benefícios: Cooper Card 
/ Ticket; Certificado de Origem / Ippex (exportações 
de produtos); Certificado Digital; CME – Conselho da 
Mulher Empresária; COB online;  Cojem – Conselho do 
Jovem Empreendedor; Convênio Educação – Idiomas 
e Ensino (Colégio Sesi, Leader School, Speak Idiomas, 
Wizard, Beetols, Get It ); Convênio Educação - Universi-
dades (Isepe, PUC, Univel e Unicesumar); Convênio para 
Registro de Marcas e Patentes (Front); Convênio Saúde Livre 
Vacinas; Convênio Saúde Ocupacional (Unimed, Clínica São 
Lucas e Genusclin); Convênios Médicos (Sempre Vida e 
Unimed); Entrega de Mala Direta (folder com promoções/
lançamentos das empresas associadas); Escritório Compra 
Marechal; GarantiOeste; Indexopar (Portal da Indústria na 
Internet); Locação de Salas e Equipamentos; Mensagem 
Motivacional; Núcleos Setoriais – Empreender; Parceria 
Chevrolet (Descontos compra veículos 0km); Participação 
em Feiras e Exposições (Expomar, Ponta de Estoque, Feirão 
de Veículos); Ponto de Atendimento ao Empreendedor do 
Sebrae; SPC e Serasa; e Treinamentos (Cursos/Palestras/
Workshops/Fórum Empresarial). Defendemos bandeiras 
de interesse econômico e social, tanto para Marechal Cân-
dido Rondon como para a região Oeste e para o Estado 
do Paraná, em áreas como saúde, educação, cidadania, 
segurança, entre outras. Nossas principais bandeiras são: 
Implantação do Complexo de Segurança Pública; Constru-
ção da Sede do BPFRON; Contorno Oeste; Duplicação da 
BR-163 – Marechal Cândido Rondon a Guaíra; Ferroeste:  
Implantação de ramais da Ferroeste até Guaíra e Foz do 
Iguaçu; Implantação de uma Universidade Federal;  
Reestruturação de grades de cursos atuais e ampliação 
de novos cursos da Unioeste – Campus de Marechal 
Cândido Rondon; Municipalização do Trânsito; Royalties 
da Usina de Itaipu; Pedágio justo no Paraná.

n Quais são as metas da sua gestão?
Para a minha gestão, a principal meta é continuar o 

trabalho de excelência que tem sido feito há 53 anos, 
que colocou nossa entidade como referência no estado. 
Quero trabalhar, junto da diretoria e dos colaboradores 
da entidade para fortalecer ainda mais a nossa cidade, 
auxiliar o comércio, a indústria, prestação de serviços 
e o agronegócio nessa retomada, mostrando a capa-
cidade e dedicação das pessoas que aqui vivem. Além 
disso, continuaremos olhando para além do que está 
no nosso estatuto e atuando em prol de bandeiras que 
beneficiem os moradores da nossa cidade em todos os 
aspectos, desde segurança, saúde, educação, cidadania 
e, principalmente, o espírito empresarial. 
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EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 125 CICLISTASÜ

Prefeito Ari Maldaner participa da entrega dos prêmios 
sorteados no 1º Desafio do Pedal de Entre Rios do Oeste 

 O prefeito Ari Aloisio Mal-
daner participou no início desta 
semana da entrega da premiação 
aos participantes que concluíram 
o 1º Desafio do Pedal, promovido 
pela Secretaria de Esportes Lazer e 
Turismo. A atividade foi subdividida 
nas categorias: Iniciante (200 km), 
Intermediário (400 km) e avançado 
(600 km) e contou com a partici-
pação de 125 ciclistas. O evento 
teve o seu início no dia 1º de maio 
e conclusão em 30 de junho.

Seguindo o regulamento, 
foram sorteadas entre os par-
ticipantes que concluíram o 
percurso duas bicicletas e cinco 
capacetes de ciclismo. 

Todos os participantes tam-
bém receberam medalha de 
participação, que podem ser 
retiradas na Secretaria de Esportes 

Lazer e Turismo. 
Ganhadores dos capacetes: 

Valzumiro Calgaro, Sirtei Kist Ponta-
rollo, Claudinei Froes, Ademir Back 
e Carlos Eduardo Rodhen Regert.

Ganhadores das bicicletas 
foram: Rosimeri Depper e Bruno 
Rohenkol.

O Secretário de Esporte, Lazer 
e Turismo João Amadeu Salla 
(Russo), parabeniza a todos os 
participantes pela dedicação e 
empenho na realização do desafio 
e enaltece o trabalho realizado 
por todos os profissionais de 
secretaria, bem como a adminis-
tração municipal por contribuir 
com a realização do evento, que 
proporciona inúmeros benefícios 
aos participantes, principalmente 
saúde, qualidade de vida e bem 
estar aos praticantes. 

 O vereador de Marechal Rondon 
João Eduardo dos Santos – Juca 
– e seu assessor Mário Vinícius 
de Oliveira de Freitas cumpriram 
recentemente agenda em Brasília, 
onde se reuniram com os deputados 
federais do Paraná, Paulo Martins, 
Rubens Bueno, Evandro Roman e 
Sérgio Souza. Os encontros objeti-
varam apresentar necessidades do 
município para que os parlamen-
tares possam buscar recursos para 
a realização das mesmas. 

Na oportunidade, aprovei-
taram para visitar o gabinete 
do deputado federal Marcel van 
Hattem, do partido Novo-RS e 
a sede do MDB, junto a Câmara 
Federal, para discutir assuntos 
pertinentes ao partido. 

Já no início da semana esti-
veram em Curitiba visitando os 
gabinetes dos deputados esta-
duais Ademir Bier, Elio Rusch e 
Paulo Litro, também na busca de 
recursos para investimentos no 
município. “Foi uma viagem muito 
produtiva e de muitos contatos. 

Esperamos, em breve, colher bons 
frutos”, destacou Juca.

O edil rondonense lembrou 
que a viagem foi feita sem recur-
sos públicos, ou seja, toda as 
despesas foram custeadas pelo 
próprio vereador. 

 O deputado estadual Ademir 
Bier participou na manhã de terça 
feira (06 de julho) do evento de 
assinatura do termo de colabora-
ção que prevê investimentos de 
R$ 432,3 milhões nas APAEs até 
2023. Na avaliação do deputado, 
o apoio é fundamental para a 
manutenção das atividades das 
APAEs do Estado. “Os profissionais 
das APAEs realizam um trabalho 

de extrema importante na Educa-
ção Especial. Esses recursos vão 
contribuir para que os profissio-
nais e os alunos tenham uma 
melhor estrutura para a prática 
de ensino/aprendizagem”, enfa-
tizou Ademir Bier.

O termo de colaboração foi 
assinado pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior e pelo 
secretário estadual de Educação 

e do Esporte, Renato Feder, e vai 
atualizar os valores dos salários 
dos funcionários e incluir o ter-
ceiro pedagogo para as escolas de 
grande porte, além de apresentar 
um aumento real do investimento 
por aluno, que passa de R$ 30 para 
R$ 35 para custeio e investimento.

 O evento desta manhã con-
tou ainda com a presenças do 
senador Flavio Arns.

Vereador Juca cumpre agenda 
em Brasília e em Curitiba

Deputado Ademir Bier participa de evento 
que prevê investimentos de R$ 430 milhões 

na Educação especial do Paraná

 Recentemente o vereador 
Moacir Luiz Froehlich, acompa-
nhado de Décio Specht, mora-
dor do distrito de Margarida, e 

Vereador Moacir Froehlich discute a possibilidade da 
instalação de uma agência bancária no distrito de Margarida

do assessor parlamentar Altair 
Genz, realizaram uma visita à 
Sicredi Aliança PR/SP, e foram 
recepcionados por Fernando 
Barros Fenner, diretor executivo 
da cooperativa.

Na ocasião, foi discutida a pos-
sibilidade da instalação de uma 
agência bancária no distrito de 
Margarida, atendendo assim aos 

anseios daquela comunidade.
Para tanto, foi entregue à 

Sicredi um levantamento rea-
lizado através de formulários, 
onde os moradores do distrito 
se manifestaram dizendo ter 
interesse na instalação de uma 
agência bancária na localidade, 
e a preferência das indicações 
sugere a Sicredi. 

Vereador Moacir Luiz Froehlich, 
Décio Specht, morador do 

distrito de Margarida, Altair 
Genz assessor e Fernando 

Barros Fenner, diretor executivo 
da Sicredi

Ü
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NOVA IDENTIDADE VISUAL REPRESENTA UM VÍNCULO DE MODERNIDADE E DE ADEQUAÇÃO AOS 
NOVOS TEMPOS

Ü

Coamo lança nova marcaEstado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

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



POR DARIO LOCH

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

Djenifer Ott, proprietária

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministério prorroga validade das
Declarações de Aptidão ao Pronaf

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

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

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

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

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

Ü

Imobiliária Jóris 
Uma das mais tradicionais 
corretoras de imóveis 
de Marechal Rondon, 
a Imobiliária Jóris atua 
desde 1987, oferecendo 
excelentes opções em 
imóveis rurais, chácaras, 
terrenos, apartamentos 
e casas, com excelentes 
preços que atendem todas 
as necessidades. A empresa 
também administra locações 
de imóveis. A empresa está 
localizada na Avenida Rio 
Grande do Sul, 1018, em 
Marechal Rondon. O telefone é 
o (45) 3254-3178.

Supera Marechal: em 
novo endereço 

O Supera é um curso diferente de 
tudo que você já conhece. Com 

apenas uma aula semanal de duas 
horas, você conquista uma mente 

saudável, com mais concentração, 
raciocínio, memória, criatividade 

e autoestima. Estas habilidades 
melhoram o desempenho na escola, 

alavancam a carreira e garantem 
mais qualidade de vida. Encare este 

desafio e experimente uma forma 
incrível de viver. A metodologia não 

tem limite de idade: todo mundo 
pode viver esta emoção. 

O Supera Marechal está em novo 
endereço: rua Mem de Sá, nº 878, 

Edifício Comercial João Paulo 
II, 1º andar, sala 11. O telefone/

WhatsApp é o 45 99952-0117.

Ivete Ivanir Freitag, sócia 
proprietária

Marechal Decor
A Marechal Decor é uma 
loja que oferece os melhores 
produtos e serviços em 
persianas, divisórias, pisos, 
forro de PVC, entre outros 
produtos, para deixar a sua 
casa sempre mais bonita e 
aconchegante. A loja atende 
toda a região e está localizada 
na Avenida Rio Grande 
do Sul, 5630, Vila Gaúcha, 
em Marechal Rondon.  
Orçamentos podem ser 
solicitados pelo telefone (45) 
3254-0066 ou WhatsApp (45) 
99961-0762.

Celson Jóris, proprietário

Doce Sabor Panificadora
Pães fresquinhos, pasteis, 

cucas, biscoitos, bolachas e 
muitos outros produtos você 

encontra na Panificadora Doce 
Sabor, na Rua Guarani, nº 491, 
no centro de Nova Santa Rosa. 

O proprietário Gilberto Klais 
reforça que a empresa oferece 
as melhores opções em doces e 

salgados, além de possuir em sua 
sede um amplo espaço, destinado 

para que os clientes possam 
passar momentos agradáveis com 

familiares e amigos.
A panificadora também aceita 
pedidos por encomendas para 

festas, aniversários e eventos 
em geral, através do telefone 

(45) 3253-2818.

Ü

 Valores indissociáveis da sua 
cultura, como a fé no trabalho, espí-
rito de união, respeito aos princípios 
do cooperativismo, valorização do 
ser humano e a busca constante da 
qualidade, com a visão de acom-
panhar a evolução dos processos 
para o cumprimento da sua missão, 
fazem parte do cotidiano e do sucesso 
da Coamo. Seguindo esta premissa, 
para crescer de forma consistente, a 
Coamo Agroindustrial Cooperativa 
apresentou na quinta-feira, 1º de 
julho, a sua nova marca, retratada 
em uma identidade visual que repre-
senta um vínculo de modernidade e 
adequação aos novos tempos.

Após 50 anos, a cooperativa 
conta com quase 30 mil coopera-
dos. Eles compartilham os mesmos 
ideais do início da cooperativa e 
tem orgulho de trabalhar no campo, 
transformando não só a terra, e as 
vidas de milhares de pessoas de 
maneira direta ou indireta, como 

Mais um prêmio da campanha 
Poupança Premiada organizada 
pela Central Sicredi PR/SP/RJ saiu 
para a cooperativa Sicredi Aliança 
PR/SP. O ganhador do prêmio 
de R$5 mil foi Marcos Antônio 
Deimling, associado da agência 
de Quatro Pontes. A entrega 
foi feita na semana passada 
na presença do Presidente do 
Conselho de Administração, 
Adolfo Freitag; da conselheira 
Ivete Krüger e da Gerente da 
Agência, Elaine Sanders. 

 Entre as milhares de histórias 
de desenvolvimento da Cresol, 
está a da família Sempkoski que 
conseguiu unir ainda mais a famí-
lia ao investir através dos recursos 
oferecidos pela Cooperativa 

O casal Renato e Marcia Sem-
pkoski tem como prioridade a 
união da família e por isso deci-
diram investir para permanecerem 
cada vez mais próximos. “Sempre 
trabalhei com pintura de imóveis 
e com esse serviço não conseguia 
ver o tempo passar. Meus filhos 
nasceram, estavam crescendo e 
eu pouco acompanhava o cresci-
mento deles. Na função pintor eu 
tinha ainda muito desgaste com a 
saúde, devido aos produtos fortes 
que são utilizados”, relatou Renato.

Enquanto o esposo fazia o tra-
balho de pintura, Marcia trabalhava 
em um mercado da cidade, atividade 
que ela acompanhou de perto até 

Cooperado Cresol concretiza sonho de 
empreendimento próprio ao lado da família

perceber que poderia ser a solução 
que a família estava procurando 
para se manter unida. “Trabalhei por 
alguns anos no caixa do mercado 
e percebi que aquele empreen-
dimento poderia ser a porta de 
entrada para ter minha família cada 
vez mais perto, trabalhando lado 
a lado. Isso aconteceu quando os 
donos do empreendimento deci-
diram colocar o estabelecimento 
a venda e então nós procuramos 
a Cresol para nos apoiar deste 
momento de realização familiar”, 
disse Marcia. 

Com o apoio da Cresol, o casal 
conseguiu negociar a compra do 
mercado e hoje, quase um anos 
após dar início as novas atividades 
e prestes a concluir o pagamento 
do empreendimento, eles expres-
sam a gratidão pela transforma-
ção vivida neste período. “Estamos 
vivendo um momento sublime. Aqui 

conseguimos ter trocas importante 
em prol do nosso crescimento, além 
de poder ensinar uma profissão 
para nossos filhos. A minha saúde 
está bem melhor e tudo isso graças 
a Cresol que junto com a gente 
acreditou que tudo isso seria pos-
sível”, afirmou Renato.

também, produzindo alimentos para 
ajudar o Brasil crescer e prosperar.

A nova marca da Coamo conta 
com um design gráfico caracteri-
zado pela personalidade e leveza. As 
cores verde e amarela representam, 
respectivamente, o campo onde 
é depositado a semente, a maté-
ria-prima que com vigor e origem 
é transformada em qualidade; e a 
energia solar, materializando o sol, 
a luz, o nascimento, o otimismo, a 
felicidade, a prosperidade e o futuro, 
uma vez que, a Coamo utiliza o 
campo de forma inovadora, com 
tecnologia, acrescentando recursos 
para otimizar bons resultados.

Juntamente com a nova identi-
dade visual da Coamo será utilizado 
o slogan “A vida é a gente que 
transforma”. “Esse slogan pretende 
destacar e aproximar mais às novas 
gerações do campo. Está alinhado 
com o que acreditamos e aos novos 
tempos em que vivemos. Traduz o 
propósito da Coamo e os desafios 
de ir mais além, crescer e prosperar. 
É um slogan que faz sentido aos 
associados, funcionários, clientes, 
parceiros e a comunidade, e nasce 
para agregar valor à marca e produ-
tos da cooperativa”, explica Antonio 
Sérgio Gabriel, diretor Administrativo 
Financeiro da Coamo. Patrícia Gundt, sócia proprietáriaÜ

Gilberto Klais, proprietárioÜ
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 PObra
O representante da Blume mencionou 

que a construção do complexo deve iniciar 
em janeiro de 2022 e ser finalizada até 
dezembro, do mesmo ano. “Primeiramente 
temos que nos ater às questões burocráticas 
de documentações e liberações. Mas em 
janeiro do próximo ano a obra deverá ser 
iniciada. Tudo do mais moderno será utilizado, 
inclusive estruturas pré-fabricadas. Daremos 
preferência para as indústrias e fornecedores 
da região”, revelou.

PA área
Daniel Felipe relatou que a área foi 

escolhida considerando vários pontos. 
“Primeiramente devido ao seu tamanho. 
Nenhuma área na região central abrigaria 
o complexo. Também levamos em conta os 
critérios da Unimed, entre eles de ser um 
local de bastante silêncio, sem empresas e 
indústrias próximas, e é um local de rápido 
acesso, inclusive por parte de veículos vindos 
das cidades vizinhas. O objetivo é atender 
50% de pacientes de Marechal Rondon e 
outros 50% de municípios vizinhos. Com 
certeza representará um crescimento muito 
grande para a cidade”, enfatizou.

PInvestimento
Conforme Daniel Felipe, somente a 

infraestrutura do Hospital Unimed deverá 
demandar em torno de R$ 20 milhões 
em investimentos. Outros R$ 70 milhões 
devem ser destinados, inicialmente, para a 
implantação do complexo.  

 Os números impressionam. Área de 20 
mil metros quadrados, hospital de 7 mil 
metros quadrados, com três pavimentos, 
estacionamento para quase 300 veículos e 
investimento inicial de R$ 90 milhões. Tudo 
isso para atender Marechal Rondon e região, 
em um local denominado de complexo da 
saúde, localizado no prolongamento da Avenida 
Irio Welp, próximo ao Clube de Campo Roda 
D’Água e ao Contorno Sul (Anel Viário).

Tudo isso deve virar realidade em 2022, 
segundo Daniel Felipe Niedermeyer, sócio 
proprietário da Blume Administradora de Bens 
(empresa que irá construir o complexo) e do 
Grupo Allmayer. Ele deu detalhes da obra em 
entrevista concedida a reportagem do jornal 
Tribuna do Oeste, nesta semana.

que será construído elevará 
Marechal Rondon a um 
verdadeiro polo em saúde

Daniel Felipe 
Niedermeyer, sócio 

proprietário da Blume 
Administradora de 

Bens e do Grupo 
Allmayer

OBRA, CUJO LANÇAMENTO 
ACONTECE NESTA 
SEXTA-FEIRA, DIA 09, SERÁ 
EDIFICADA EM ÁREA DE 
20 MIL METROS 
QUADRADOS E ABRIGARÁ, 
INCLUSIVE, HOSPITAL DA 
UNIMED. INVESTIMENTOS 
INICIAIS SERÃO 
SUPERIORES A 
R$ 90 MILHÕES

PSolução de um grande problema 
Assim que foi anunciado o lançamento desde grandioso 

projeto para Marechal Rondon, no final do mês de junho, as 
notícias causaram alvoroço e geraram grande expectativa 
entre os rondonenses, pois, como muitos dizem, trata-se de 
uma necessidade para o município e região.

O médico clínico geral e pediatra José Lademir Friedrich 
mencionou que a construção deste complexo é a resolução 
de um problema existente em toda a região. “A deficiência 
de leitos hospitalares é uma realidade e vem aumentando 
com o crescimento da população. A pandemia comprovou 
isso. Por isso, a construção de uma estrutura nova é muito 
importante, eficaz e necessária. Marechal Rondon se 
tornará um polo em saúde. A expectativa é bastante 

grande”, afirmou o profissional médico. 

Complexo

PLançamento
Ato está marcado para esta 

sexta-feira, dia 09, às 15h, no 
Allmayer Supermercado, no Jardim 
Líder. Na oportunidade haverá uma 
breve cerimônia para oficializar o 
investimento, inclusive a assinatura 
para a construção do hospital  
da Unimed.

O encontro deve contar com a 
presença de autoridades, diretores 
da Unimed e os sócios-proprietários 
da Blume Administradora de 
Bens, empresa que tem à frente 
o casal Coniberto (Beto) e Gisele 
Niedermeyer, entre outros.

PNecessidade
Questionado sobre qual foram os motivos que levaram a empresa a viabilizar este 

complexo, Felipe é enfático: “Foi a necessidade de mais atendimento médico em Marechal 
Rondon. Estamos planejando este projeto há 1 ano. Sabemos das necessidades existentes no 
município e região. O objetivo é trazer mais especializações, profissionais e equipamentos 
modernos para o município, algo que ainda não existe. A cidade se tornará um polo em 
saúde. A região toda merece isso. Tudo o que há de melhor, mais completo e moderno será 
oferecido nesse espaço, que abrigará profissionais das mais diferentes áreas”, afirmou.

PO complexo
O complexo terá 20 mil metros quadrados. Abrigará, além do Hospital Referência 

da Unimed, em área de 7 mil metros quadrados, farmácia, edifício de clínicas de 
todas as áreas, laboratório de análises, clínicas de vacinas, apart hotel, restaurante, 
cafeteria, banco, clínica de imagens com ressonância, tomografia, endoscopia e 
demais, entre outros. “Será uma revolução na área e um enorme avanço para o 
município e região. Desconheço um local que tenha tamanha estrutura médica em 
um único espaço. É realmente inovador”, mencionou Niedermeier.

PHospital Unimed
O hospital, que inicialmente terá 30 leitos, será exclusivo para atender clientes 

Unimed, mas o restante do complexo, não. “Serão clínicas independentes que 
atenderão toda a população”, afirmou o empresário. Questionado sobre o 
porquê da parceria com a Unimed, Felipe revela que sua família possui grande 
proximidade com o grupo e principalmente, “devido o fato de a Unimed ser 
referência no Brasil. É a melhor”.

Dr. José Lademir 
Friedrich, médico 

clínico geral 
e pediatra

 Ü

 Ü
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*Como se prevenir das doenças típicas de inverno

Pratique exercícios físicos
Quando pensamos em inverno, associamos as nossas horas vagas 
com cobertas, chocolate quente e uma sessão de filmes em casa. 
Porém, é preciso deixar a preguiça de lado, porque é justamente 
nesse momento que o nosso corpo precisa estar fortalecido. E, 
para isso, nada melhor do que a prática de exercícios físicos. Os 
aeróbicos são excelentes, já que trabalham o sistema respiratório 
e nos deixam menos vulneráveis a doenças como a bronquite e a 
pneumonia — mais comuns nessa época.
E você nem precisa sair de casa: pular corda, fazer abdominais e 
subir e descer as escadas são ótimas opções.

Beba bastante água
Por causa do frio, acabamos bebendo menos água. Esse é outro 
péssimo hábito que temos durante o inverno e que prejudica tanto 
o nosso corpo.
Praticamente todas as reações químicas que ocorrem dentro das 
células precisam de água para acontecer. Sendo assim, sem a 
hidratação necessária, o nosso corpo fica mais fraco — o que é 
um convite para os agentes invasores.

Alimente-se saudavelmente
Com o nosso sistema imune mais fragilizado, devemos fortalecê-lo. E 
a alimentação é uma fonte de nutrientes essencial para isso.
Coma muitas frutas e verduras, pois nelas estão uma boa parte das 
vitaminas e dos sais minerais necessários para o bom funcionamento do 
nosso corpo. Não vamos nos esquecer das carnes, já que contam com 
ferro, elemento muito importante para o nosso processo respiratório.

Durma bem
Uma boa noite de sono ajuda a recarregar as baterias, e esse descanso 
é muito importante para que o corpo trabalhe de forma satisfatória. 
Quando estamos dormindo, o nosso organismo pode se concentrar 
em outras funções, como a produção de células de defesa. 

 O ser humano não é só razão, 
geralmente age e reage no calor 
da emoção.

Você em algumas situações já 
se sentiu rejeitado, abandonado, 
manipulado, humilhado, traído? 
Sentiu uma tristeza profunda, 
ansiedade, dor, culpa, raiva?

Pois é... sentimentos bem 
comuns, mas que muitas vezes 
não nos damos conta e nem 
entendemos por que estamos 
sentindo isso na situação que 
estamos vivendo.

Esses sentimos mostram o 
que está guardado aí dentro do 
seu coração e está ligado lá na 
fase da infância, tudo o que você 
sentiu desde a gestação dentro da 
barriga da mamãe até os 5 anos 
de idade, a interpretação que você 
deu naquele momento, guardou 
no seu coração e muitas vezes 
está ai te machucando, doendo 
e você não entende por que.

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

Emoções e autoconhecimento

Pois saiba que é possível curar 
essa dor e entender por que esses 
sentimentos são tão fortes em 
alguns momentos.

O autoconhecimento é isso... 
conhecer a si mesmo, entender 
como você funciona, para que 
tudo fique mais leve e possa ter 
uma vida em equilíbrio.

Através da leitura corporal é 
possível identificar como e por que 
situações se repetem na sua vida 
e entender esses sentimentos que 
você sente quando isso acontece. 

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

 A temporada de frio é marcada pelo 
aumento significativo da disseminação 
dos vírus respiratórios. Em tempos de 
pandemia da Covid-19, a estação traz 
ainda mais preocupações, pois, além 
do coronavírus, temos que pensar 
em resfriados, gripes, pneumonias 

bacterianas, otites, sinusites, entre 
outros males.

No Brasil, cerca de 25% da população 
sofre com problemas respiratórios, e 
eles atingem especialmente crianças e 
idosos, sendo que, de março a agosto, 
observamos o pico de complicações.  

NA ESTAÇÃO DOS PROBLEMAS 
RESPIRATÓRIOS, PODE-SE 
ELENCAR MEDIDAS PARA 
PREVENIR E EVITAR A 
COMPLICAÇÃO DE QUADROS 
COMO GRIPE E PNEUMONIA

saiba como se 
preparar e se 
proteger delas

Doenças de inverno:

l Prevenção
A prevenção para as enfermidades de fundo infeccioso é 

sempre o melhor remédio. Com a queda da temperatura, as 
pessoas tendem a permanecer em locais mais fechados e com 
pouca ventilação, o que facilita a propagação de vírus e bactérias. 
Por isso, uma das primeiras medidas de proteção, ainda mais 
durante a pandemia, é evitar lugares pouco ventilados e sujeitos a 
aglomerações. 

Outras orientações, mais famosas após a Covid-19, fazem 
parte do pacote, como lavar as mãos, zelar pela higiene e utilizar a 
máscara. Sim, essas atitudes não só nos protegem do coronavírus 
como das demais doenças respiratórias infecciosas. Mais uma forma 
indiscutivelmente eficiente de prevenir problemas é a vacinação: 
hoje, além da Covid-19, temos na rede pública imunizantes contra a 
gripe e as doenças pneumocócicas, por exemplo.

l Sintomas 
É importante diferenciar 

os sintomas respiratórios 
para saber se é necessário 
procurar um posto de saúde. 
Manifestações mais brandas 
costumam ser resolvidas com 
orientação e cuidados em casa, 
ao passo que complicações 
como falta de ar exigem a ida ao 
hospital. Ter esse conhecimento 
ajuda inclusive a evitar a 
sobrecarga do sistema de saúde, 
que pode privilegiar quem de 
fato precisa. 

l Fisioterapia
A fisioterapia também 

pode atuar na prevenção e no 
controle de doenças respiratórias. 
Ao examinar cada caso, o 
profissional especializado poderá 
indicar técnicas de higiene 
brônquica, expansão pulmonar, 
alongamento e fortalecimento 
da musculatura envolvida na 
respiração. Além disso, exercícios 
cardiorrespiratórios também 
podem ser empregados para 
estimular a recuperação ou reduzir 
a reincidência e complicações. 

l Ajuda médica
Diante de uma infecção respiratória, é sempre 

recomendável buscar, ainda que virtualmente, o profissional 
de saúde para que ele possa indicar o melhor tratamento. 
Atenção, portanto, à automedicação. Como as alergias 
também se manifestam mais nesse período, o profissional 
pode ajudar a diferenciá-las de um quadro infeccioso e propor 
as soluções adequadas. 

Então, além das medidas para se ver livre dos micro-
organismos e manter a imunidade em dia, lembre-se de fazer 
sua parte e contar com o apoio profissional na suspeita de 
uma infecção. Aliás, em matéria de doenças infecciosas, tenha 
a consciência de que, ao se cuidar, você também está cuidando 
de quem está próximo a você. 



culinária

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Vá com calma e coração, ariano, que não 
tem erro. É preciso ouvir o coração, sua 
intuição, pensar nos outros e agir com 
cautela para não colocar algo a perder ou 
magoar alguém que você ama. Assuntos 
ligados a casa e família estão em destaque, 
mas os assuntos do coração podem trazer 
boas novas.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

É um momento importante na definição 
dos seus próximos projetos, virginiano. 
É fundamental saber o que quer e com 
quem quer fazer qualquer coisa para que 
você possa definir os próximos passos. 
Antigos projetos podem ser resgatados e 
finalmente acontecer. Vale a pena sonhar 
e correr atrás dos sonhos.
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Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
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O Arroz com feijão pode ser considerado
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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
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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.

Divirta-se, pisciano. Mesmo que tenha 
muita coisa pra fazer, divirta-se. O prazer é 
essencial para que sua criatividade funcione 
melhor. Clima mais romântico nos assuntos 
do coração e mais empolgação e paixão 
nas coisas de trabalho. Nos assuntos 
familiares, diálogo é essencial.
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com morangos
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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 um momento de fortes emoções, taurino. 
Imprevistos, contratempos e turbulências 
podem acontecer, especialmente no 
contexto pessoal, incluindo os assuntos 
familiares. A comunicação pode ser mais 
sensível e é preciso cuidado para não se 
magoar à toa. Ao falar, seja empático, e 
saiba ouvir para evitar mal entendidos.

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:
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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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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
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MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

O céu do momento é um convite para a 
ação, leonino, mas com cautela e certeza 
do que está fazendo. É preciso saber 
se impor, ter atitude, mas sem perder 
a doçura, a empatia e a conexão com 
o coração. É um bom momento para 
olhar pra dentro, buscar espiritualidade 
ou autoconhecimento.
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 1 lata de leite condensado
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    condensado)
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 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.

Um novo ciclo está começando, canceriano, 
e é importante saber bem o que deseja, 
para focar nas coisas certas, sem se deixar 
levar pelas pressões ou expectativas alheias. 
Valorize seu potencial, suas conquistas, seus 
talentos. Você pode conquistar o mundo 
e tem ferramentas para ser mais feliz.
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Gelatina ao creme
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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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.
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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.

Momento cheio de oportunidades para 
você, escorpiano. Olhe para o futuro e 
acredite em seu potencial. Não tenha medo 
de mudar ou desapegar do que não te 
serve mais. O trabalho pede mudanças e 
novidades e contar com as pessoas certas 
é meio caminho andado para o sucesso.
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te do leite e acrescente ao creme.

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

O céu está pedindo mais atenção e 
cuidado em suas relações, capricorniano: 
cuidar de quem você ama, abrir 
seu coração, falar sobre desejos e 
necessidades, não tenha medo de 
conversar. No trabalho, o diálogo 
também é essencial para que os projetos 
se desenvolvam bem.
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 1 lata de leite condensado
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 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
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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 período super favorável para inícios 
profissionais, aquariano. Um momento 
de oportunidades no que diz respeito 
a organizar a rotina e a vida. Nos 
relacionamentos e parcerias, é importante 
ajustar os objetivos e fazer planos juntos, 
com atitude combinada na direção dos 
projetos comuns.
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Um ótimo momento para os assuntos 
de trabalho, libriano. Foco no que é 
mais importante para você e mostre 
seu melhor, porque é um período de 
mais visibilidade e sucesso. Como se 
os holofotes estivessem voltados para 
você. Clima mais intenso e divertido no 
que diz respeito às amizades.

Você pode se sentir mais sonhador neste 
momento, geminiano, e é preciso cuidado 
para não se iludir ao criar falsas expectativas. 
Manter os pés no chão e valorizar o que 
já está funcionando pode ser essencial 
ao plantar novos sonhos e projetos. Um 
momento favorável para comunicação, 
cursos e divulgações em geral.

É um período cheio de oportunidades, 
sagitariano, mas é importante cuidado para 
não se empolgar demais ou exagerar. Sua 
vida precisa de movimentos e mudanças 
e as conversas serão essenciais para que 
as decisões conjuntas sejam tomadas de 
forma a agradar a todos. É importante 
repensar conceitos nessa fase.

Humor

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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IQUCF
PLATAFORMA

UORANATAL
MERCADORH

DISCIPLINA
ENTEOEE

ARRUINADAS
DESOCKT

COMPOSITOR
SERARATU

CALOSAT
MITCGU

VADIARITR
PACIENCIA

CASALCORAL

Membros
de certas 

sociedades
maçônicas

São ofere-
cidas à

família do
falecido

Formato
do gol, 

no rúgbi

Valor de 
(?), concei-
to marxis-
ta (Econ.)

"A teoria
na (?) é
outra"
(dito)

"A Insusten-
tável Leve-
za do (?)",
romance

Sinal de
"tempo",
feito com
as mãos

Incomo-
dar, em
inglês

Imposto
pago pelo
agricultor

(sigla)

Grito de
incentivo,
no strip-

tease

Nicolau 
Copérnico,
astrônomo

polonês

Animal 
marinho 
formador 

dos recifes

Principal porto
baiano, em Candeias

Variação da cor
marrom

Carteado
solitário
Tipo de
colchão

"Vai (?)",
sucesso
de Zeca 

Pagodinho

Auxílio
visual do

turista

A capital
potiguar

Suportes

Matemática (abrev.)

Problema de planeja-
mento que pode levar
uma construção a ruir

Indivíduo
Cidades de
Varsóvia
e Berlim
após a 2a

Guerra
Autor de
músicas

Cintura de
calças

Funesto;
sinistro

Reza
Diz-se das
relações
em crise

O Sol, na mitologia
tupi Prazer do 
frequentador de

estádios de futebol

Um dos
pilares da
caserna

Comer-
ciante

Estrutura
petrolífera
marinha

Irritar; enfurecer
(?) do Norte: estado
dos EUA cuja capital

é Bismarck

Calejada (a mão)

Mitologia
(abrev.)

3/ail — itr. 4/ocre. 6/dakota. 7/quaraci. 15/falha estrutural.

SEQUILHOS FIT 
l 1 copo de farinha de arroz
l 1 copo de amido de milho
l 2 ovos
l 4 colheres de açúcar mascavo
l 1 colher de óleo de coco
l 1 colher de margarina
l 1 colher de essência de baunilha
l 1 colher de fermento em pó
l água até dar ponto na massa 
    (mais ou menos 1/2 copo)

 Misture todos os ingredientes numa 
tigela e aos poucos vá acrescentando a 
água, até dar ponto de não grudar nas 
mãos. Faça bolinhas e coloque em forma 
com papel manteiga. Dê uma achatada 
com o garfo. Leve ao forno a 180° C, por 
aproximadamente 15 minutos.

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

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

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

Gêmeos
O colega de trabalho pergunta ao outro:

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

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

No ônibus
Um bêbado entra em um ônibus e se senta ao lado de uma 

senhora idosa.
– Talvez não saiba – diz ela –, mas o senhor vai para o inferno!

O bêbado dá um pulo da cadeira e grita para o condutor:
– Deixe-me sair, por favor. Peguei o ônibus errado!

A ex-mulher
Depois de quatro anos de separação, eu e minha mulher nos 
divorciamos amigavelmente. Eu queria namorar de novo, mas 

não fazia ideia de como começar, então decidi procurar nos 
classificados pessoais do jornal.

Após ler todos os anúncios, marquei três que pareciam possíveis 
em termos de idade e interesses, mas adiei as ligações.

Dois dias depois havia uma mensagem da minha ex-mulher na 
secretária eletrônica:

– Passei pela sua casa hoje para pegar ferramentas emprestadas e vi os 
anúncios que você circulou. Não ligue para a da segunda coluna. Sou eu.



Social
cristinekempp@gmail.com

l QUINTA (08)
Murilo Mohr, Nadir Dorner, Lori 
Hoffmann, Janete Vorpagel 
Klein, Ane Knaul, Roseli Schuster, 
Angelica Pivatto, Neri Wagner

l SEXTA (09)
Marcos Waltrich, Cristina 
Michaelsen, Sonia F. Podkova, 
Paula Rempel Dos Santos, Rubens 
Grams, Lizandra Vorpagel, Jean 
Carlos Meurer

l SÁBADO (10) 
Daniela Souza, Claudia Alves, 
Carla Fabiane Emmel Gomes, 

Lucia Paulus, Claudinéia Silva, 
Luis Henrique Bier, Carla 
Gevehr, João Pessoa, Fabio Erig, 
Rejane Teixeira Schuster, Paulo 
Benvenutti, Alice Sander

l DOMINGO (11)
Jaqueline Becker, Adriano 
Brambilla, Adriane Griep, Joice 
Engster, Joice Engster, Normilda 
Kohler, Susamara de Moraes, 
Eloene Tencathen, Normilda 
Koehler, Luciane Burnier, Marcel 
Dametto, Luana Sehn Martins 
Gomes, Leoni Tischer, Anivaldo 
Martins de Oliveira

l SEGUNDA (12)
Denires Giacomini, Juliano Buss, 
Ilaide Neumann, Lori Guillante, 
Camila Pereira, Magali Corte, Simone 
Bombardelli, Rafael Bertazzo

l TERÇA (13)
Alexandro Krieser, Aunice Finger 

l QUARTA (14) 
Andrew Pereira, Ederson Gean 
Spier, Juliano Andre Schumann, 
Camila Pohl, Dalair Boroski, Liane 
Janete Boeff, Wanessa Marques, 
Jaime Giovane Bast, 
Darci Allebrandt

Aniversariantes da Semana 

O tim tim da semana 
vai para rondonense 
Patricia Bitencourt, que 
ontem (07) completou 
mais um ano de vida

Registro do enlace matrimonial de Iracema Maria e Ivo Canisio. A foto 
é de Oficina da Foto

Momento da transmissão da presidência do Lions Clube de Marechal 
Cândido Rondon Aliança para o ano leonístico 2021/2022. Ailson  

Packer passou o comando do clube para Vera Lucia B. Herdt

O casal Luis Henrique e Maira Bier 
comemoram o aniversário dele no dia 10 de julho

Belo momento em família do 
Fábio da Honda com a esposa 

Taís e os filhos Matheus e Arthur. 
Fábio aniversaria na próxima 
segunda-feira (12).  Parabéns
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O adeus ao Hotel Avenida, palco e 
testemunha da história rondonense

ESTRUTURA QUE FOI CONSTRUÍDA NO INÍCIO DOS ANOS 50, PELA FAMÍLIA FEIDEN, ESTÁ SENDO DESMANCHADA Ü

 O telhado do hotel já foi praticamente todo retirado 

 Dali daquela esquina vislum-
brava-se a pequena vila de General 
Rondon se expandindo, às margens 
da sua principal artéria, a Avenida 
Rio Grande do Sul. Não por acaso, a 
imponente construção de madeira 
recebeu o nome de Hotel Avenida, 
de cujas janelas se podia ver o sol 
nascente sobre a vastidão ainda 
não grandemente povoada. Era 
o início de 1950.

No mês em que Marechal Ron-
don completa 61 anos, também 
se despede de uma das primeiras 
edificações construídas no muni-
cípio. Sim, o Hotel Avenida está 
sendo desmanchado.

Conforme o site Memória Ron-
donense, José e Amélia Feiden o 
construíram no começo da década 
de 1950. A estrutura, mesmo em 
madeira, resistiu por muitos anos. 
Conforme relatos da família Feiden, 
este passou por duas ampliações e 
em meados dos anos 2000 mudou 
de dono, não pertencendo mais, 
portanto, à família dos fundadores 
do empreendimento.

MAIS DE 70 ANOS
Nesta semana, quem passa pela 

Avenida Rio Grande do Sul, pode 
acompanhar que a estrutura está 
sendo desmanchada. O velhinho, 
de mais de 70 anos, necessitava 
de reformas e melhorias, porém, 
foram avaliadas como inviáveis.

O terreno em que o Hotel 

Olhar de tristeza ao te ver se 
despedir,

Acarinhados em teus lados,
Em seus bancos, em seus braços

É duro te ver partir!
Ali muitas vidas, sempre alguém

De passagens curtas 
Outras longas

Iniciaram suas histórias
E finalizaram também!

Impossível não olhar suas janelas
Edites, Amélias

Josés, Hugos, Harrys
Miltons, Marcos...ah!
Crianças que corriam,

Muitos que dali saíram
Vidas que ali chegaram,

E que de lá partiram!
Ao fechar seus olhos,

Fecho também o meu sorriso!
Tu não foi só uma casa,

Um quarto pra uma noite
Pra uma morada!

Você foi começo de todos
Dois (2)  Feiden que pra ti chegaram

Filhos, netos, genros e agregados
De vários lugares vindos

Agora espalhados!
De todos o amado Hugo,
Minha saudade é maior
Seu sorriso, seu amor

Incapacidade de dizer não!
Foi seu dono mais valioso,

Alma de puro acordo
Meu peito arde de saudades,

De te ver ali sentado,
Na sua esquina 

As vezes andando
Mas sempre ali esperando,

E sempre muito amado!
Sua esquina ficará vazia,

Só no olhar de quem em ti não viveu,
Dentro de nossos peitos

Perpétuo é...
Vou só fechar os olhos

E lhe ver quando quiser! 

*Poema escrito nesta semana por Flávio Calheiros, 
neto dos fundadores do Hotel AvenidaO Hotel Avenida sempre foi referência. Cavaleiro, em 1953, 

com seu imponente animal, não pode deixar de realizar um 
registro em frente a grandiosa construção, para a época

 Ü

 Ü

SITE MEMÓRIA RONDONENSE/ACERVO FAMÍLIA SEYBOTH

Hotel Avenida, nos anos 50

SITE MEMÓRIA RONDONENSE

Avenida foi edificado, está localizado 
em uma área nobre da cidade. Infor-
mações extraoficiais dão conta de 
que há a possibilidade da constru-
ção de um novo hotel, ou de outros 
empreendimentos comerciais.

LEMBRANÇAS
Restarão, então, as lembranças 

desta importante construção que 
por muitos anos fez parte da vida 
dos rondonenses. Foi um ponto de 
referência no início da colonização 

e está presente em grande quan-
tidade de fotos, nos acervos das 
famílias que aqui também fixaram 
raízes e fizeram história.Nos resta 
dar adeus ao Hotel Avenida, palco e 
testemunha da história rondonense.
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Pato Bragado inicia a padronização 
de passeios públicos

REQUER LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

RONEI STEVENS torna público que irá reque-
rer ao Instituto Água e Terra (IAT) a Licença 
Ambiental Simplificada - LAS, para a atividade de 
suinocultura modalidade terminação, localizada 
no imóvel denominado como Lote Rural nº 37, 
Gleba nº 02, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA  
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Antonio Osmar Horn torna público que irá requerer 
a  Licença de operação para empreendimento 
de Suinocultura instalado LOTE RURAL Nº200 
35º PERIMETRO, S/N, LINHA SÃO CRISTO-
VAO - MARGARIDA - 85960-000 - Marechal 
Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA  
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Antonio Osmar Horn torna público que recebeu 
a  Licença de instalação para empreendimento 
de Suinocultura instalado LOTE RURAL Nº200 
35º PERIMETRO, S/N, LINHA SÃO CRISTO-
VAO - MARGARIDA - 85960-000 - Marechal 
Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE PRÉVIA

VALDIR HAMERSKI, torna público que irá requerer 
ao IAT, a Licença Prévia para atividade de Suino-
cultura – Terminação, a ser implantada na Linha 
Km - 09, Chácara 06/08/B-B do Perímetro K-10, 
município de Pato Bragado, Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

VALTER HECHT, torna público que recebeu do 
IAT, a Licença Prévia, para atividade de Avicultura, 
a ser implantada na Linha Progresso, LR. 141/A 
no município de Pato Bragado, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA INSTALAÇÃO

VALTER HECHT, torna público que irá requerer 
ao IAT, a Licença de Instalação, para atividade de 
Avicultura, a ser implantado na Linha Progresso, 
LR. 141/A no município de Pato Bragado, Estado 
do Paraná.

RECEBEU LICENÇA DE OPERAÇÃO
NORMÉLIO ROSA torna público que recebeu do 
INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT a Licença de 
Operação, para atividade de Irrigação, localizado 
no imóvel denominado no Lote Rural nº 09-A da 
Gleba nº 19 até 21-A (09-A, 10-A, 11-A,13-A,13-
C,15-A,16-A,20-A,21-A) na Linha Esquina Rosa, 
no município de Santa Helena/PR.

REQUER RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

NORMÉLIO ROSA torna público que irá requerer 
ao INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT a Renova-
ção da Licença de Operação para atividade de 
Irrigação, localizado no imóvel denominado no 
Lote Rural nº 09-A da Gleba nº 19 até 21-A (09-
A, 10-A, 11-A,13-A,13-C,15-A,16-A,20-A,21-A) 
na Linha Esquina Rosa, no município de Santa 
Helena/PR.

SÚMULA DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

NK AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS torna 
público que irá requerer ao INSTITUTO ÁGUA 
E TERRA a Licença Prévia para atividade de 
compostagem de resíduos orgânicos a ser 
implantada no Lote Rural 142 e 143/A, Marga-
rida – Marechal Cândido Rondon.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Rudi Horbach, torna público que irá requerer do 
IAT-PR, a Renovação da Licença de Operação 
para atividade de suinocultura, localizada na Linha 
Marrecos, s/n, zona rural - Margarida - 85960-
000 - Marechal Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

Rudi Horbach, torna público que recebeu do 
IAT-PR, a Licença de Operação para atividade de 
suinocultura, localizada na Linha Marrecos, s/n, 
zona rural - Margarida - 85960-000 - Marechal 
Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Isair Antonio Gasparin torna público que irá requerer 
ao IAP, a Licença Ambiental Simplificada para 
atividade de piscicultura instalada no Lote Rural 
nº 34/A/B, Zona Rural, Pato Bragado, Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Alcides Jose Model torna público que irá requerer 
ao IAP, a Licença Ambiental Simplificada para 
atividade de Suinocultura instalada no Lote Rural 
nº 46/B-A, Zona Rural, Marechal Cândido Ron-
don, Paraná.

REQUER LICENÇA OPERAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

LISANDRO FAUST E OUTROS tornam público 
que irão requerer do Instituto Água e Terra (IAT), 
a Licença Operação (Ampliação) para atividade 
de suinocultura sistema terminação instalado em 
São Roque da Serra, Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA INSTALAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

LISANDRO FAUST E OUTROS tornam público 
que receberam do Instituto Água e Terra 
(IAT), a Licença Instalação (Ampliação), com 
validade até o dia 28/08/2022, para atividade 
de suinocultura sistema terminação instalado 
em São Roque da Serra, Santa Helena/PR.

REQUER RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

IVONE CLAUDIA ZYGER E AMAURI MARCOS 
ZYGER, tornam público que irão requerer ao Instituto 
Água e Terra - IAT a Renovação da Licença de Ope-
ração para a atividade de suinocultura terminação, 
localizado no imóvel rural denominado PARTE DO 
LOTE RURAL Nº 06, Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA DE OPERAÇÃO
IVONE CLAUDIA ZYGER E AMAURI MARCOS 
ZYGER, tornam público que receberam do Instituto 
Água e Terra - IAT, a Licença de Operação para a 
atividade de suinocultura terminação, localizado 
no imóvel rural denominado PARTE DO LOTE 
RURAL Nº 06, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

Luíz D. Spanivel, Rosane M. Spanivel, Luiz E. 
Spanivel E Pedro H. Spanivel, tornam público 
que receberam do IAT, a Licença de Instalação 
para a ampliação da atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 1.500 animais 
(700 já licenciados) a ser implantada no Lote Rural 
243 da Gleba 11 - Distrito De São Roque - Santa 
Helena – Pr, com validade até 28/08/2022.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

Carla Stulp, Jessica Luiza Botega, Joares Roque 
Botega, Marta Stulp Botega e Mateus Felipe Botega, 
tornam público que receberão do IAT, a Licença 
de Instalação para a atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 3.500 animais a 
ser implantada em Parte do Lote Rural Número 
79 - Linha Felicidade – Distrito de São Clemente 
- Santa Helena – Pr, com validade até 13/06/2023.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

Arcenio Reinoldo Gebert, Teresinha Gebert e 
Lourdes Maria Gebert Wagner, tornam público 
que receberão do IAT, a Licença de Instalação 
para a Ampliação da atividade de Suinocultura 
no Sistema de Terminação destinada a 2.200 
animais a ser ampliada no Lote Rural 09 da Gleba 
14, Linha São Braz - Distrito De São Roque - 
Santa Helena – Pr, com validade até 07/06/2024.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA  

Darlei Paulo Wilsmann e Jean Paulo Domingos, 
tornam público que irão requerer ao IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada para atividade de Suino-
cultura no Sistema de Creche destinada a 8.000 
leitões a ser implantada em Parte do Lote Rural 
433 da gleba 04, Linha Braço de Norte, distrito de 
São Clemente - Santa Helena -  PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Luíz D. Spanivel, Rosane M. Spanivel, Luiz E. Spanivel 
E Pedro H. Spanivel, tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Licença de Operação para a ampliação da 
atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 1.500 animais (700 já licenciados) a ser 
implantada no Lote Rural 243 da Gleba 11 - Distrito 
De São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

Lucia Olinda Imig, Romito Aloisio Imig E Sergio Luis 
Imig, tornam público que irão requerer ao IAT, a Licença 
Prévia para a ampliação da atividade de Suinocultura 
no Sistema Terminação destinada a 5.200 animais, 
(3.600 já licenciados) a ser implantada no Lote Rural 
105 e 106 Da Gleba 09 - Dom Armando - Missal – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA PRÉVIA

Maria Preis Finger, Ricardo João Finger e Vanessa 
Carolina Finger, tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Licença Prévia para  a Ampliação da 
atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 3.200 animais, a ser implantada  
no Lote Rural número 104 e 124 da gleba 11 – 
distrito de São Roque no município de  Santa 
Helena – Pr.

SUMULAS PARA PUBLICAÇÃO SÚMULA 
DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

DE AMPLIAÇÃO 
ARMINDO BELLÉ, torna público que recebeu do 
IAT a Licença Prévia de Ampliação para Suinocul-
tura, instalada no Lote Rural n° 121/122/123/A/A, 
do 19° Perímetro, no município de Marechal 
Cândido Rondon – PR. 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO 

ARMINDO BELLÉ, torna público que irá requerer 
ao IAP a Licença de Instalação de Ampliação 
para Suinocultura, instalada no Lote Rural n° 
121/122/123/A/A, do 19° Perímetro, no município 
de Marechal Cândido Rondon – PR. 

    ASCMCR - Associação dos Suinocultores da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR 
Rua: Dom João VI, 935 – Centro – Marechal Cândido Rondon – PR  //  CEP: 85.960-000 
Fone: (045) 3254-1279  //  e-mail: amsmcr@gmail.com 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

 O Presidente da Associação dos Suinocultores da Comarca de Marechal Cândido Rondon, no uso 
de suas atribuições legais, convoca os Associados e Suinocultores para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 14 de agosto de 2021 (sábado), com início às 9:00 horas, em sua sede 
própria, sito a rua: Dom João VI, 935 - Centro em Marechal Cândido Rondon-PR, em 1ª convocação com 
a presença de no mínimo (2/3) dois terços dos associados, em condições de votar, as 9:30 horas em 2ª 
convocação com a presença da metade mais um e as 10:00 horas em 3ª e última convocação com 
qualquer número de associados presentes. (Conforme estatuto da entidade no Artigo 43). 
 
 

Assuntos em pauta do dia: 
 

1º - Leitura do edital 
 2º - Prestação de contas exercício/2020 
 3º - Parecer do conselho fiscal 
 4º - Assuntos gerais 

 
 
 

 
Marechal Cândido Rondon, 07 de julho de 2021. 

                                                                                                                      
 
 
 

                                                                                                     
                                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                                             Sergio Luis Barbian  
                                                                                                                          Presidente da ASCMCR 

Os passeios públicos de qua-
tro ruas do centro da cidade de 
Pato Bragado serão padronizados, 
ficarão mais bonitos e passarão a 
facilitar a circulação e a segurança 
de pessoas idosas, com deficiência 
ou mobilidade reduzida. O projeto 
oriundo da administração de Pato 
Bragado irá contemplar, inicialmente, 
os moradores das ruas Curitiba, 

Guaíra, Paranaguá e Guarapuava, 
totalizando seis quadras.

Segundo o prefeito Leomar Rohden, 
o Mano, tais ruas foram as primeiras a 
serem escolhidas uma vez que con-
tam com trechos mais danificados. “A 
preocupação é sempre em relação a 
segurança e bem estar da população, 
especialmente as pessoas que cami-
nham e que contarão com um local 

seguro para isso, sem que tenham que 
se deslocar até o asfalto, em pontos 
que não é segura a passagem pelas 
calçadas”, aponta Mano. 

O projeto aponta que serão exe-
cutados 2.232,39 m². A superfície 
dos passeios está sendo executada 
com pavimento tipo paver, com 
faixas de piso tátil e rampas para 
garantir a acessibilidade.

Projeto “Berço D’ Água” vai unir prefeitura e produtores 
rurais na recuperação de nascentes em Mercedes

Com o objetivo de proteger e 
cuidar das nascentes do municí-
pio de Mercedes, a administração 
municipal, por meio da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente, inicia o projeto “Berço 
d’ Água”, que visa recuperar nas-
centes no município.

Para o trabalho ser realizado na 
propriedade, a pasta convida os 
proprietários de imóveis que tenham 
minas ou nascentes degradadas 
na propriedade para realizarem 
cadastro na secretaria.

“Todos os produtores rurais 
sabem da importância de termos 
nascentes bem cuidadas nas pro-
priedades, pois além de preservar 
o meio ambiente valoriza a área. 
Este é um programa que foi lan-
çado pela administração municipal 
pensando principalmente nas pró-
ximas gerações”, disse o Secretário 
de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente Jairo Mohr. 

As pessoas interessadas em 
participar do programa devem 
atender alguns requisitos, como: 

demonstrar interesse na recupe-
ração e proteção de nascentes 
de água na propriedade rural; 
possuir Bloco de Produtor Rural 
em Mercedes; não possuir débi-
tos inscritos em dívida ativa 
municipal e manter a nascente 
recuperada protegida.

Os interessados podem compa-
recer na Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente na Pre-
feitura, das 8h às 12h e das 13h30 
às 17h30, ou entrar em contato 
pelo telefone (45) 3256-8019.
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