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Muitos motivos para comemorar. Parabéns!

VITOR PALINSKI

DIA DO COLONO 
DIA DO MOTORISTA

25 DE JULHO
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OS AVANÇOS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
NO PAÍS E NO OESTE DO PARANÁ

 Aos jovens do Oeste do Paraná 
e do País, que ainda avaliam qual 
curso superior ou técnico gostariam 
de frequentar e qual a profissão é 
mais adequada aos seus talentos e 
expectativas, a sugestão é que bus-
quem informações sobre as possibi-
lidades e vantagens da formação em 
tecnologia, pois está transformando 
atividades e perspectivas humanas.  

 De acordo com especialistas, 
somente no País o setor de Tecnolo-
gia da Informação (TI), vai gerar mais 
de dois milhões de novos empregos 
na iniciativa privada e poder público, 
nas cidades e no agronegócio, nos 
próximos 10 anos, dos quais 780 
mil novas vagas em 12 profissões 
emergentes. Em 2021 serão abertas 
70 mil novas colocações.

Em Toledo ou mais precisamente 
no Parque Científico e Tecnológico de 
Biociências (Biopark), haveria cerca 
de 200 vagas de TI em empresas 
integradas ao empreendimento 
e para atender a demanda, está 
sendo oferecido curso técnico, com 
bolsa de estudo, através do Programa 
Biopark Connect, aos jovens interes-
sados, da cidade e região.  

No País, entre as novas atividades 
do setor de TI, que representa a base 

O autor é ex-deputado federal pelo Paraná e ex-chefe 
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do processo de digitalização de todos 
os segmentos, estão as profissões de 
programador/coder, cientista de dados, 
analista de cibersegurança, gestor de mídias 
sociais, engenheiro de software, especia-
lista de blockchain, programador de jogos 
digitais, especialista em cloud, especialista 
em inteligência artificial, programador 
multimídia, desenvolvedor de sistemas 
e engenheiro de banco de dados.

Os dados da situação nacional são 
do estudo “Profissões Emergentes na 
Era Digital: Oportunidades e Desafios 
na Qualificação Profissional para a 
Recuperação Verde”, elaborado pela 
Agência Alemã de Cooperação Inter-
nacional, em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) e Núcleo de Engenharia Orga-
nizacional, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).

O levantamento identificou tendências 
e 12 profissões emergentes no curto, 
médio e longo prazos na área de software 
e TI, citadas anteriormente. Dessa forma, 
destacou as vantagens no aspecto social 
e econômico da formação profissional 
no setor, especialmente para jovens e 
estudantes, pois propicia rápida inserção 
no mercado de trabalho, com cursos de 
curta duração e online, mais acessíveis.

Conforme o estudo, a formação para 
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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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a função de programador, por exemplo, 
acontece em apenas seis meses em 
média, transformando pessoa com 
somente ensino médio básico, com 
renda de um salário mínimo mensal, 
em novo profissional qualificado, com 
rendimentos iniciais de 2,5 mil a quatro 
mil reais por mês.

Entre as três profissões do setor com 
maior destaque ou demanda estão as de 
programador, cientista de dados e analista 
de cibersegurança, este com maior projeção 
de profissionais formados para preencher 
as vagas do mercado de trabalho.

Por isso, nos próximos 10 anos, o 
Brasil deve formar cerca de 15,2 mil 
profissionais de segurança cibernética, 
enquanto a demanda da área poderá 
atingir 83 mil funcionários, o que repre-
sentará lacuna de 81,7% no setor.

De acordo com o estudo, o mercado 
de trabalho de TI também deverá cres-
cer por questões ambientais, já que a 
digitalização das atividades econômicas 
pode reduzir a produção de poluentes e 
a emissão de gases de efeito estufa, pois 
serão formados profissionais capacita-
dos para ocupar cargos de especialistas 
em cloud ou engenheiros de software. 

“Na linda terra do pinheiro,
No meio de uma selva agreste,
Cresceu um povo hospitaleiro,
Rondon orgulho do Oeste.”*
*Trecho do hino de Marechal 

Cândido Rondon

25 de julho de 2020 seria marcado 
na história de Marechal Cândido Rondon, 
como o ano de uma grande comemo-
ração acerca do aniversário do Jubileu 
de Diamante, no entanto, a pandemia 
mudou um pouco o curso dessa histó-
ria. A tradicional ExpoRondon e a Festa 
Nacional do Boi no Rolete tiveram, na 
época, sua agenda remarcadas para 
2021. Mas, quem diria que neste ano a 
festa teria que ser mais uma vez adiada? 
Quem diria que ainda não seria possí-
vel termos aquela festa tão especial, 
a festa que além de comemorações 
proporcionava uma grande vitrine do 
comércio local? Hoje aqueles quatro 
dias de intensa movimentação e toda 
a preparação para a festa já são lem-
brados com saudades. Após quase um 
ano e meio de pandemia, uma festa, 
principalmente uma ExpoRondon, são 
motivos de lembranças e esperança de 
que um dia tudo volte ao normal. Neste 
dia 25 de julho, mais uma vez, não vamos 
comemorar o aniversário de Marechal 
Cândido Rondon como gostaríamos e 
como o município merece. No entanto, 
nem por isso, deixaremos de celebrar 
os 61 anos da nossa querida cidade. 
Será um celebrar sem festar, pois, o 
momento ainda não nos permite uma 
comemoração como somos acostumados 
a fazer. A festa terá que ser no coração 
de cada rondonense que fez e faz a 
história desse município.

Mas comemorar o quê? Dona de uma 
importância histórica ímpar, essa linda 
terra do pinheiro, orgulho do Oeste, têm 
muito para festejar e se orgulhar. Mare-
chal Cândido Rondon é um município 
pujante, próspero, de um povo ordeiro e 
trabalhador. Neste 25 de julho comemo-
ramos 61 anos de histórias e conquistas! 
61 anos de progresso e prosperidade 
de uma história construída por mais 
de 53 mil habitantes. Que esse 25 de 
julho seja um momento especial para 
cada um que escolheu Marechal Cân-
dido Rondon como seu município para 
viver e construir a sua história.

Parabéns
 Marechal Cândido Rondon! 

Parabéns rondonenses!

*Dilceu Sperafico

O Centro de Eventos Werner Wanderer é um dos cartões-postais de Marechal Cândido 
Rondon e está sendo repaginado
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GOVERNO DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRABALHARAM DE FORMA CONJUNTA EM 
DUAS FRENTES: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE E AGILIDADE NAS MEDIDAS 
PARA A RETOMADA ECONÔMICA

Ü

Decisiva no enfrentamento à 
pandemia, Assembleia também 
é protagonista em debates 
sobre pedágio e ferrovias

Está tramitando
Proibir a utilização da linguagem neutra pela administração estadual. Essa é a 
proposta do projeto de lei 663/2020 que assegura o que está previsto no Artigo 13 
da Constituição Federal que determina a língua portuguesa como idioma oficial 
da República Federativa do Brasil e patrimônio cultural brasileiro. A linguagem 
neutra se caracteriza pela utilização de outras vogais, consoantes e símbolos que não 
identifiquem o gênero masculino ou feminino, gerando alterações ortográficas nas 
palavras. A proposta é dos deputados Homero Marchese (PROS), Alexandre Amaro 
(Republicanos) e Marcio Pacheco (PDT).

Reforma ministerial 
Em entrevista à Rádio Jovem Pan de Itapetininga, do interior de São Paulo, o presidente 
Jair Bolsonaro admitiu nesta quarta-feira  (21) que vai fazer uma pequena reforma 
ministerial até a próxima segunda-feira. “Estamos trabalhando, inclusive, uma 
pequena mudança ministerial, que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais 
preciso, para a gente continuar aqui administrando o Brasil”, afirmou o presidente.

Retorno imediato 
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez pronunciamento nessa terça-feira (20), 
em cadeia nacional de rádio e televisão, para pedir o retorno dos alunos às aulas 
presenciais. “O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impacto 
negativo nestas e nas futuras gerações”, disse. “Caros estudantes e profissionais da 
Educação”, acrescentou o ministro, “não podemos mais adiar este momento”.

Só 80%
O início do segundo semestre do ano letivo na rede estadual do Paraná começou nesta 
quarta-feira (21) com 80% das escolas abertas para a retomada gradual e modelo híbrido. 
Ou seja, metade da turma com aulas presenciais e a outra parte remotamente. Mais 
de mil colégios reabrem total ou parcialmente. A volta presencial não é obrigatória 
no Paraná. Os pais ou responsáveis pelo estudante devem autorizar o retorno. 

Terceira via
Pelo menos em um ponto o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva concordam: ambos criticam a candidatura de terceira via para as eleições 
presidenciais do ano que vem. Para Lula, a terceira via é uma invenção de partidos 
que não têm candidatos. Para Bolsonaro, os candidatos que se apresentarem como 
alternativa não conseguirão atrair a simpatia.

Chapa à convenção 
O ex-governador e ex-senador Roberto Requião acaba de lançar uma chapa para 
disputar a convenção do MDB paranaense, marcada para o dia 31 deste mês. Na 
ocasião, serão escolhidos o novo diretório estadual e a nova executiva partidária. 
Requião registrou a chapa “Sempre MDB” e gravou um vídeo no qual pede apoio dos 
emedebistas para disputar o governo do Paraná “pelo nosso velho MDB de guerra”.

Nova ocupação
A ex-prefeita de Mercedes, Cleci Loffi, utilizou suas redes sociais para apresentar 
sua nova ocupação. Quando deixou a prefeitura de Mercedes, após cumprir dois 
mandatos, ela foi nomeada Secretária Executiva do Ciscopar, cargo que exerceu até 
recentemente. Nesta semana, ela aceitou o convite do Deputado Paulo Rogério Do 
Carmo para integrar a sua equipe. A pergunta que fica no ar agora é se ela ainda será 
ou não candidata a deputada estadual como foi cogitado no passado. 

Fazendo escola
As políticas públicas paranaenses para incentivar o desenvolvimento sustentável, 
reconhecidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) como exemplo mundial, foram o tema de uma palestra do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior a prefeitos mexicanos, ministrada na terça-feira (20), 
na Cidade do México. Foi a primeira agenda oficial do governador no país, onde ele 
está esta semana para uma missão internacional que inclui a realização da quinta 
edição do Paraná Day, evento promovido pelo Governo do Estado para apresentar 
a investidores os potenciais econômicos do Estado, além de conhecer soluções para 
a mobilidade urbana, também tendo em vista a sustentabilidade.

6 meses
A campanha de vacinação contra a Covid-19 completou 6 meses do início no Paraná. 
O avanço da vacinação começa a apresentar também os resultados da imunização da 
população. Até o momento, o Paraná já vacinou mais de 5 milhões de paranaenses, 
nos demonstrando boas estimativas:   60% do público vacinável já recebeu  ao menos 
uma dose e 20% já está totalmente protegido. Um a cada cinco paranaenses acima 
dos 18 anos, está imunizado contra a covid19. O Paraná é o terceiro estado que mais 
vacinou    a população em geral.

 Uma dezena de municípios esti-
veram presentes no escritório político 
regional do deputado estadual Ademir 
Bier, em Marechal Cândido Rondon, 
para debater a política pública de 
Cultura do Paraná e ouvir os anseios 
e carências do setor nesta região. 

O deputado Ademir Bier, que assu-
miu recentemente a presidência da 
Comissão de Cultura da Alep, avaliou 
como altamente positivo o encontro, 
unificando procedimentos quanto 
a requerer os recursos da Lei Aldir 
Blanc, que foi reeditada e aprovada 
pela câmara dos deputados, após 
veto do presidente da república. “Na 
prática, temos quase R$ 1 milhão 
represados e que, após publicação 
das novas normativas, poderão ser 

 O semestre que se encerrou talvez 
tenha sido o mais difícil da história 
do Paraná. Quando parecia que a 
pandemia da Covid-19 começava 
a dar sinais de queda, o contágio 
voltou a subir exponencialmente e, 
em pelo menos dois momentos, a 
ocupação dos leitos hospitalares ficou 
na casa dos 100%. Medidas duras 
– mas necessárias – tiveram de ser 
tomadas para assegurar a prioridade 
número um de salvar vidas.

Nesse contexto, Governo do 
Estado e Assembleia Legislativa tra-
balharam de forma conjunta em duas 
frentes: fortalecimento das ações na 
área da saúde e agilidade nas medidas 
para a retomada econômica. E, ainda 
que não houvesse como prever o 
momento que enfrentaríamos, isso 
só foi possível graças ao trabalho que 
vem sendo feito no Paraná desde 
janeiro de 2019.

Com o apoio dos deputados 
estaduais, logo de início o Governo 
Ratinho Junior colocou em prática 
uma ampla reforma administrativa, 
que reduziu secretarias, fundiu órgãos 
e cortou cargos comissionados. Além 
disso, foi extinto o pagamento da 
aposentadoria a ex-governadores 
e devolvido o avião alugado para 
uso exclusivo do chefe do Executivo. 
Ainda entrou em vigor a reforma 
da previdência, que, em menos de 
dois anos, levou a Paranaprevidência 
de um déficit anual de R$ 6 bilhões 
para um superávit de R$ 10 bilhões.

Ao tempo em que a Assembleia 
aprovava esses projetos de forma ágil, 
o Governo foi tirando do papel uma 
série de programas para desenvolver 
o Estado. O Voe Paraná entrou em 
funcionamento como o maior pro-
grama de aviação regional do Brasil; 
parcerias público-privadas passaram 

a ser firmadas em diversas áreas; 
entraves burocráticos acabaram eli-
minados para tornar mais rápidas as 
emissões de licenças ambientais, em 
favor do desenvolvimento sustentável 
e sem abrir mão do cumprimento 
da legislação.

Mas então veio a pandemia 
e a rota precisou ser revista, mas 
sem sobressaltos diante do equilí-
brio financeiro que foi construído. 
Com o apoio do Governo Federal e 
de todos os poderes do Estado, o 
Paraná já investiu R$ 1,85 bilhão no 
combate à pandemia, tendo ativado 
quase 5 mil leitos exclusivos para a 
Covid-19 entre UTIs e enfermaria, o 
equivalente a cerca de 50 hospitais 
de campanha. Infelizmente, mais 
de 33 mil paranaenses perderam a 
batalha para essa doença maldita, 
mas, à medida que vacinação avança, 
a curva de contágio e de mortes cai 
dia após dia. Até setembro, todas as 
pessoas acima de 18 anos estarão 
vacinadas com a 1ª dose.

E, no campo da economia, não 
faltaram ações de auxílio e incen-
tivo aos empreendedores: Banco da 
Mulher e Banco do Agricultor, com 
crédito a juro zero em alguns casos 
e prazo dilatado de pagamento; o 
Retoma Paraná com o parcelamento 
de dívidas com o Estado e desconto 
de 95% em multas e juros; o auxílio 
emergencial em socorro aos 27 seto-
res mais afetados pela pandemia; e 
a desobrigação de certidão negativa 
para empréstimos e renegociações 
com a Fomento Paraná. Da mesma 
forma, na área social o Cartão Comida 
Boa ofereceu suporte para a compra 
de itens da cesta básica aos mais 
vulneráveis, segue proibido o corte 
de água e luz aos mais carentes e a 
merenda escolar foi distribuída às 

famílias dos alunos atendidos pelo 
Bolsa Família.

Além de atender às exigências 
imediatas no combate ao corona-
vírus, a Assembleia liderou debates 
importantes para a infraestrutura e 
o desenvolvimento do Paraná no 
médio e longo prazo. A partir de 
diversas audiências públicas com a 
sociedade civil organizada, os deputa-
dos reforçaram o posicionamento que 
o Governador Ratinho Junior levou a 
Brasília por um pedágio com tarifas 
baixas, obras no início dos contratos 
e licitação transparente na Bolsa de 
Valores. Já em relação às ferrovias, 
foi aprovada uma mudança na Cons-
tituição autorizando que empresas 
construam ramais de suas unidades 
até o traçado da nova Ferroeste, que 
receberá R$ 25 bilhões de investi-
mento privado no trajeto de 1.285 
quilômetros entre Maracaju (MS) e 
Paranaguá. Esse grandioso projeto 
prevê ainda quase R$ 1 bilhão em 
melhorias no Porto, que já bateu 
recorde de movimentação de cargas 
neste semestre e que tende a crescer 
ainda mais com a nova ferrovia. 

Hussein Bakri é deputado estadual, 
líder do Governo e presidente 
da Comissão de Educação da 

Assembleia Legislativa do Paraná

ASSESSORIA

Ü

Deputado Ademir Bier reúne secretarias de Cultura da região Oeste

O deputado assumiu o compromisso 
em intermediar os encaminhamentos 

e defender os referidos pleitos

acessados pelos municípios do oeste”, 
frisou Bier. 

Outras duas reivindicações foram 
entregues ao deputado pela secretária 
Rosselane, de Toledo, em nome do 
grupo, solicitando o empenho da 
Comissão de Cultura e seus inte-
grantes quanto a manutenção do 
Curso Técnico de Teatro, instalado 
em Cascavel no colégio estadual Ele-
odora Ébano Pereira, necessitando 
da contratação de professores. O 
segundo pedido solicita o apoio 
para viabilizar a implantação do 
curso superior de Teatro (graduação) 
em Toledo, aprovado no projeto de 
expansão da Unioeste desde 2009 
e nunca implantado.

 A secretária de Toledo enalteceu 

o trabalho da Comissão de Cultura 
da Alep, que passa a ser uma aliada 
da região em suas necessidades”. 

O deputado Ademir Bier assumiu 
o compromisso em intermediar os 
encaminhamentos e defender os 
referidos pleitos. 
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O Sicoob Confiança 
Parabeniza aos 

colonos, motoristas e os
munícipes pelo seu dia. 

25 de Julho
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Marechal Cândido Rondon, 
aos olhos de Orlando Sturm

FILHO DE HENRIQUE STURM 
(QUE CHEGOU NA REGIÃO 
EM 1951), ORLANDO FIXOU 
RESIDÊNCIA NA ENTÃO 
VILA DE GENERAL RONDON 
EM 1957: MUITAS HISTÓRIAS 
VIVIDAS NO MUNICÍPIO QUE 
NESTE DOMINGO, 25 DE 
JULHO, COMPLETA 61 ANOS

a semana em que Marechal Cândido Rondon completa 61 anos de emancipação, a repor-
tagem do jornal Tribuna do Oeste entrevistou Orlando Miguel Sturm, filho de pioneiro. Ele 
contou um pouco do que viu da história desse município. A entrevista foi marcada na semana 
passada, e realizada no final da tarde fria de segunda-feira, dia 19. Fomos recebidos pelo 
filho, Rafael, que participou da conversa com olhos e ouvidos atentos, para que o pai não 
perdesse nenhum detalhe, já que ouviu muitas vezes essas histórias.

Conforme combinado, às 17h20 seo Orlando aguardava na sua empresa, a Casa Orlando. 
Estava munido de uma mesa cheia de fotos, livros, documentos e anotações de uma vida. 
Inclusive, logo ao lado de onde estávamos, encontra-se uma grande estante repleta de docu-
mentos e muito organizada. Tudo em caixas, onde arquiva muitos documentos, informações 
e anotações. Uma das curiosidades guardadas no armário, por exemplo, vem ainda do tempo 
em que seu pai (Henrique), em 1965, repassava a medição de chuva para a Administração 
de Recursos Hídricos do Paraná, ou seja, todo o volume de chuva era anotado. Esse trabalho 
continuou com seo Orlando e ele faz a medição de chuva ainda hoje. Portanto, a família desde 
1965 até 2021 possui arquivo manual de medição do índice pluviométrico. Tudo guardado.

Em mais de uma hora de conversa, muitas histórias e causos de alguém que realmente 
viu o município nascer e se desenvolver. Vamos nos ater apenas há alguns fatos principais. 
A história da família Sturm, com certeza, renderia um belo livro. Um dia, quem sabe.

Orlando Miguel Sturm - após ter 
sido gentilmente penteado pela 

esposa Marina - com parte dos seus 
documentos históricos e com o troféu 

Guerreiro do Comércio que recebeu 
há cerca de dois anos (foto tirada 
pelo filho Rafael, que é fotógrafo)

P O início
A conversa inicia com seo Orlando contando 

um pouco da história da família. Em 1951 chegou 
na então Vila de General Rondon Henrique Sturm, 
pai de Orlando, vindo de Arroio do Meio (RS), e 
se instalou na Mercedes Velha, que mais tarde 
recebeu o nome de Novo Horizonte, hoje distrito 
rondonense. Lá instalou uma serraria. Ele, que 
havia ficado viúvo há cerca de três anos, veio 
para a região trazendo outras famílias (cujos 
sobrenomes, Orlando possui anotado). Deixou no 
Rio Grande do Sul, porém, dois filhos: Orlando e 
Ercy, que inicialmente ficaram com tios e depois 
foram estudar em um internato.

Em 26 de junho de 1957, Orlando chegava para 
ficar em Marechal Rondon. Já veio em outras duas 
oportunidades, mas somente a passeio. Voltava 
ao Rio Grande do Sul para finalizar os estudos. 
O irmão viera alguns anos antes. Quando fixou 
residência aqui, o pai Henrique já era subprefeito 
em General Rondon, que era distrito de Toledo. 
Henrique também foi o 2º funcionário público 
nomeado de Marechal Rondon, através do decreto 
02/1961, nomeado por Arlindo Alberto Lamb, como 
tesoureiro do município. Foi funcionário público até 
1977, quando faleceu, aos 63 anos.

PComércio próprio
Em 1º de junho de 1966 fundou a Casa Orlando, portando, há 55 

anos, com a esposa Marina e o sócio Astrogildo Matte. Iniciou com a 
venda de roupas feitas e alfaiataria. Mais tarde, em 1968, diversificou 
e entrou para o ramo de venda de insumos, como adubos e 
sementes, para os agricultores da região. Foram pioneiros neste 
ramo no município. “Naquele tempo apenas dois ou três agricultores 
trabalhavam com uma pequena mecanização. Os demais, faziam 
tudo no braço”, lembrou. Orlando contou muito sobre este início 
e os incentivos que os agricultores tiveram, através de empresas e 
entidades ligadas ao setor agropecuário. O empresário mencionou 
que uma coisa é certa: “Comércio e agricultura sempre cresceram 
juntos na região. Éramos um dos maiores produtores de suíno do 
estado. O surgimento da Copagril, anos mais tarde, também foi um 
importante incentivo para os agricultores”, lembrou.

 PVisionário
O empresário rondonense conta que desde o início a diversificação de atividades na área rural 

foi muito importante, com suinocultura, leite, gado de corte, entre outros. E, segundo Orlando, um 
dos principais responsáveis por isso foi um dos grandes visionários na época, chamado Willy Barth, 
que era seu patrão no empório da Maripá. “Ele era diferenciado, assim como a Colonizadora Maripá, 
também era. Foi Willy Barth quem organizou Marechal Rondon, com as quadras todas com a mesma 
metragem. Também organizou as colônias de terra de modo que todas tivessem água, ou seja, fossem 
próximas aos rios. Foi ele quem organizou os locais para a construção das igrejas, deu a madeira para 
a construção das estruturas, organizou a colocação das famílias vindas do Rio Grande e Santa Catarina, 
de modo que os descendentes de alemães ficassem em certa região, os italianos em outros, poloneses 
em outros, e assim por diante. Foi ele quem doou uma quadra para que cada igreja tivesse uma praça 
(ainda hoje existentes na sede do município). Foi ele quem construiu muitas escolas e outras tantas 
coisas. Ele tem participação grande na construção do município”, salientou.

P Participação ativa na comunidade 
Orlando, que adquiriu área de terra própria em 1982, quando entrou para o ramo da 

suinocultura e também onde produz grãos até hoje. Também fez muito pela comunidade 
rondonense, mantendo, até hoje, aos 81 anos, participação ativa. Participou ativamente de 
grupos de futebol, como o Oeste Paraná Futebol Clube (foi jogador e quando sofreu acidente 
de moto, passou a ser dirigente); por determinado tempo alugou o Salão Weiss e promovia 
bailes para arrecadar fundos para o time de futebol; foi um dos sócios fundadores da 
Acimacar e participou da diretoria por 10 gestões; está há 42 anos participando ativamente do 
Rotary Clube Marechal; participou da diretora da APAE; foi presidente da paróquia evangélica; 
foi mentor da construção da sede da Associação dos Suinocultores, onde também presidiu a 
entidade, e na sequência a central de inseminação, em Quatro Pontes; ou seja, muitas coisas 
tiveram o “dedo” de seo Orlando, nestes anos de história.

Outro detalhe que orgulha muito, Sturm, é que já em 1958, quando 
Rondon era distrito de Toledo, participou da mesa diretiva durante 
as eleições, quando aqui eram colocadas apenas três urnas. Ele 
participou ativamente nas eleições, como “ajudante” do juiz (chefe 
escrutinador, delegado e outros). Realizou este trabalho até meados 
dos anos 2000. Orlando, porém, participou de forma tímida da política 
rondonense, nunca se candidatando a um cargo eletivo.

PVisita do presidente
O único presidente a vir para Marechal 

Rondon foi Ernesto Geisel, em 19 de março 
de 1976. Orlando Sturm foi designado 
pelo Estado para colaborar na recepção a 
autoridade máxima do país. Após a visita, 
recebeu um ofício do governo, o qual 
guarda ainda hoje, o parabenizando pelo 
trabalho desenvolvido. 

PEvolução
Sturm lembrou da evolução que a 

agricultura alcançou graças a mecanização 
e emprego de novas tecnologias, do 
desenvolvimento do comércio e surgimento 
de indústrias, entre outras tantas coisas. “Me 
sinto um privilegiado por ter conhecido o 
início da história do município e ver o que 
se tornou hoje. Muitos empresários que 
se destacaram e até hoje estão com suas 
empresas. Estamos vivendo algo que ainda 
não havia visto, esta pandemia. Já estou 
imunizado com às duas doses. Estou vivendo 
também o melhor ano em termos de valores 
pagos à soja e ao milho. Algo nunca visto”.

PÁgua nos olhos
A entrevista estava quase finalizando, 

quando mencionamos para que Orlando 
deixasse uma mensagem aos rondonenses. 
Foi quando buscou o encosto da cadeira, 
os olhos encheram de lágrimas e com a 
voz embrulhada lembrou dos pioneiros. 
“Temos que lembrar dos pioneiros que 
levantaram a bandeira, sinalizando iniciar 
uma nova localidade. Além de tantos 
outros que fizeram muito por Marechal 
Rondon. É uma cidade maravilhosa que 
acolheu a minha família e a de tantos 
outros. Parabéns a todos pelos 61 anos 
de município. Esperamos que a história 
desde município continue sendo de muita 
prosperidade e abundância”.

PContinua
Lembrando de mais alguns causos, 

o gravador do repórter foi acionado mais 
duas vezes. A vontade de ouvir mais 
histórias era grande. Penso que a vontade 
de conta-las, também. Na página deste 
periódico não coube mais linhas, mas com 
certeza na mente de seo Orlando, muitas 
coisas ainda guardadas e ainda muito a ser 
vivido. Obrigado família Sturm, por  
compartilhar um pouco desta história.

P50 casas
Quando Orlando veio para a região, a Vila de 

General Rondon contava com cerca de 50 casas. A 
memória ainda muito ativa, lembra, inclusive, quem 
eram os moradores. Em pouco tempo conseguiu seu 
primeiro emprego, no Empório Toledo, gerenciado 
pela Colonizadora Maripá, cujo diretor era de Willy 
Barth. “O lema do empório era: Comprar tudo o que o 
agricultor produzia e vender-lhes o que necessitavam”, 
lembra Sturm, que trabalhou na empresa até 1965. 
Ele mostrou orgulhoso sua carteira de trabalho, cujo 
primeiro registro é de 1º de outubro de 1958. “Desde lá 
pago INSS”, lembra, sorridente.
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O MAIS RECENTE ASSOCIADO É A AGRO MUNDO NOVOÜ
ACIM comemora marca de 200 associados

 A ação de 2021 do Dia C foi 
oficialmente encerrada na ter-
ça-feira (20), com o repasse de 
todos os donativos arrecadados 
na ação de 2021 para as 14 enti-
dades assistenciais envolvidas no 
projeto deste ano.

Ao todo, foram entregues 278 
cestas básicas, 223 kits de materiais 
de higiene e limpeza, 1.500 litros de 
leite longa vida, 150 pacotes de fraldas 
geriátricas e infantis, 6.665 peças de 
roupas e calçados adulto e infantil.

As entidades que receberam 
as cestas básicas são: Abec, Acan, 
Apae, Asilo Lar Rosas Unidas, Auxí-
lio Fraterno Maria Mãe da Igreja e 
Sagrado Coração de Jesus, Centro 
de Recuperação Caminhos da Vida, 
Comunidade Emmanuel, Cooperagir, 
Igreja Pentecostal Deus é a Salvação, 
Grupo Solidariedade, Mãos de Rosa, 
Projeto Amigos do Bem e Uopeccan.

“Esse repasse é muito importante 
para cada entidade, pois sabemos 

 A Associação Comercial e Empre-
sarial de Mercedes – ACIM – che-
gou nesta semana a marca de 200 
associados. Um número expressivo e 
de motivo de muita comemoração.

A mais recente associação é 
da Agro Novo Rumo, inaugurada 
dia 07 de julho de 2018, por 18 
condôminos. Trata-se da união 
de produtores rurais em busca de 
melhores condições de comer-
cialização de suas produções, no 
qual os sócios, entregam seus 
grãos, são classificados, bene-
ficiados, armazenados e depois 
comercializados. 

Atualmente possui 7 colabora-
dores fixos, chegando em período 
de safra a dobrar a quantidade 
no quadro de colaboradores. Em 
2019 passou por reformulação 
interna possuindo atualmente 
20 condôminos. Sua estrutura 

também foi modificada. De 250 
mil sacas iniciais, com investi-
mento de 15 milhões, passou em 
2020 a contemplar mais 40% de 
incremento na sua capacidade 
de armazenagem, com mais  
R$ 2 milhões em investimentos, 
além de um investimento em ener-
gia fotovoltaica ainda em 2020. 

Segundo presidente do con-
domínio Jacson Lucian, a união 
destes produtores vem mudando 
a qualidade de vida destas famí-
lias, seja dos associados como 
também de seus colaboradores. 
“Agora, para agregar, associamos 
este grupo a ACIM. Acreditamos 
no potencial da associação e 
também nos seus benefícios”, 
apontou Jacson.

O presidente da ACIM, empre-
sário Egon Iappe, aproveita para 
agradecer a todos os associados 

 O Sicredi, instituição financeira 
cooperativa com mais de 5 milhões 
de associados e presença 24 estados 
e Distrito Federal, já está realizando 
operações de crédito na nova fase 
do Programa Nacional de Apoio 
à Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), que 
agora passa a ser permanente. São 
inicialmente R$ 1,4 bilhão disponíveis 
na instituição, mas que podem atingir 
o teto de R$ 9,1 bilhões de acordo 
com a divisão de recursos com outras 
instituições financeiras participantes. 

O Pronampe continua sendo 
destinado às micro e pequenas 
empresas, com limite de faturamento 
anual de R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões, 

respectivamente. O crédito é limitado 
a 30% da receita bruta anual das 
empresas com mais de um ano de 
existência e até 50% do capital social 
ou 30% da média de faturamento 
mensal de novas empresas (será 
considerado o maior valor entre 
os dois) para novas empresas. Na 
prática, o limite máximo fica em  
R$ 108 mil para microempresas e 
R$ 150 mil para empreendimentos 
de pequeno porte. Eventuais valo-
res contratados nas fases anteriores 
do programa influenciam no teto 
de empréstimo. As condições do 
financiamento são de juros igual a 
Selic + até 6% ao ano, com prazo 
de 48 meses, já incluindo a carência 

de até 11 meses para o pagamento 
da primeira parcela.

Os créditos obtidos via Pronampe 
pelos associados do Sicredi podem 
ser utilizados para capital de giro. Isso 
permite, por exemplo, a aquisição de 
máquinas e equipamentos, a realiza-
ção de reformas e pagamentos de 
despesas operacionais, como salário 
dos funcionários, contas de água, 
luz e aluguel, compra de matérias 
primas e mercadorias, entre outras 
finalidades. Nas fases anteriores do 
Pronampe, o Sicredi realizou mais 
de 40 mil operações, totalizando R$ 
2 bilhões em crédito. 

Outras informações em www.
sicredi.com.br/pronampe. 

Conselho de Cooperativas repassa cestas básicas a 14 entidades assistenciais rondonenses

Sicredi passa a operar Pronampe de forma permanente

pela confiança, ressaltando que a 
entidade continuará trabalhando 
para atender as necessidades e 
demandas dos empresários. “Com 

muito profissionalismo, transpa-
rência, segurança e dedicação, 
vamos continuar defendendo a 
todos. A soma dos nossos esforços 

multiplica os nossos resultados. 
Temos que comemorar a marca 
de 200 associados. Obrigado a 
todos. Contem com a ACIM.

que todas realizam um trabalho 
efetivo junto a famílias de baixa 
renda e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social que, neste 
momento de pandemia, tem preci-
sado de ainda mais ajuda”, comenta 
o vice-presidente de Cooperativismo 
da Acimacar, Airton de Souza.

A presidente da Acimacar, Carla 
Rieger Bregoli, enfatiza a impor-
tância da atuação desses grupos 
tanto em Marechal Cândido Rondon 
quanto na microrregião, mostrando 
que, assim como todos aqueles 
que doaram para a arrecadação 
do Dia C, temos em nossa região 
pessoas que dedicam seu tempo 
para ajudar aqueles que mais pre-
cisam. “Ficamos extremamente 
felizes e satisfeitos com resultado 
da ação deste ano e, mais do que 
isso, agradecidos, pelas pessoas 
que se sensibilizaram e puderam 
fazer doações, bem como pelo 
belo trabalho desenvolvido pelas 

entidades assistenciais”, conclui.
 

REALIZAÇÃO
O Dia C é uma iniciativa da 

Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB) e consiste na pro-
moção e estímulo à realização de 
ações voluntárias diversificadas e 
simultâneas nos Estados onde a 
campanha ocorre.

Em Marechal Cândido Rondon, 
as ações são coordenadas pelo Con-
selho de Cooperativas da Acimacar, 
que reúne as cooperativas Cercar, 

Coofamel, Cooperagir, Cooperlin-
deiros, Copagril, Cresol, Frimesa, 
Sicoob, Sicredi, Unimed e Uniprime.

Além disso, conta com o apoio 

da Acimacar, do Conselho da Mulher 
Empresária, do Conselho do Jovem 
Empreendedor (Cojem) e do Serviço 
Social do Comércio (Sesc). 
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Todas as vezes que ando pelas ruas de Marechal, me vêm duas lembranças mar-
cantes, dois sabores de infância: o amargor da laranja apepu e o frescor do ingá, recém 
colhido, às margens do Arroio Fundo.

Você entenderá esta minha analogia, conforme se deixar mergulhar neste texto. 
Com certeza não precisarei lhe falar onde estará intrínseca cada uma destas sensações.

Quero ressaltar também, que não tenho ambição nem intenção alguma em ter 
alcunha de historiador. São lembranças muitas vezes particulares e que deixarão de 
assim ser, caso alguém tenha vivido algo parecido.

Como na abertura de um filme, afirmo que qualquer semelhança poderá ser mera 
coincidência. Vamos lá!

Nossa cidade conta belas histórias, que se multiplicam em cada coração que a habita. 
Como não lembrar do Café Rainha do Sertão e o inconfundível cheirinho gostoso de 
café torrado que se espalhava pela cidade.  

As colunas da velha estação rodoviária localizada no prédio da esquina da Maripá 
com Santa Catarina.

Da antiga prefeitura e sua fachada única, toda construída em madeira e da polêmica 
criada quando de sua mudança para o novo prédio, onde diziam que era uma obra 
desnecessária e grandiosa para a época, um exagero para os padrões rondonenses.

O avanço das águas do Lago de Itaipu, cobrindo o que estivesse pela frente, fazendo 
desaparecer também Sete Quedas. Causando principalmente um grande êxodo, man-
dando famílias para terras distantes daqui.

Lembrar da vinda do Presidente Geisel, quando da inauguração da rodovia ligando 
Marechal com o resto do mundo. Antes disso, tantas vezes ficamos ilhados em épo-
cas de chuva, onde o barro vermelho não deixava ninguém chegar ou ir. O progresso 
“parava” a poucos quilômetros daqui. Era uma terra por vezes ressentida, sentindo-se 
desvalorizada e esquecida.

As mudanças na iluminação pública, das árvores novas sendo plantadas nas calçadas, 
em destaque, as palmeiras em frente à Praça Willy Barth. 

Das lojas e empresas tradicionais que já não mais existem, engolidas pelo progresso.
Dos velhos prédios de madeira, como o Bar do Pauli, onde se comprava o melhor 

sorvete seco da cidade, com direito a uma bexiga grátis. 
O Hotel Avenida que, após mais de setenta anos, agora sendo demolido, por não 

ter mais condições de permanecer em pé com segurança.
A vinda do Papai Noel, em todas as noites de Dezembro, jogando balas para o 

público. A garotada, enlouquecida catando balas, onde as crianças mais preparadas já 
levavam uma estratégica sacolinha. Eu mesmo me achava um ninja. Garoto esperto 
era o que sabia onde o velhinho estaria no outro dia. A bala era ruim, dura que só, mas 
era doce, já bastava.

Da lendária Casa Gasa, de suas histórias e mistérios que sempre intrigaram a todos, 
crianças criativas e imaginativas então, nem se fala.

Jogar basquete na quadra descoberta onde hoje está o Centro de Eventos.
Pescar cascudo no Arroio Fundo com uma rede improvisada e depois, ao fim do dia, 

degustar da própria pesca, muitas vezes minguada, mas que tinha pompa de banquete 
na mente de um guri orgulhoso.

Das peladas de futebol na “barroca”. O apelido para o lugar fazia jus ao que era, 
um lugar onde havia sido retirado terra (até hoje não sei por qual motivo), mas era um 
espaço plano, com direito a muita terra vermelha e barro em dias de chuva. Todos de 
pés descalços dando bicudos sem dó do próprio dedão. 

Das aventuras no matinho onde hoje existe o lago municipal e da manilha gigantesca, 
onde podia-se ficar em pé ou deliciar-se deitando na água que corria rala pelos pés. 
Diziam que era poluída, mas quem ligava para isso?

Dos desfiles de Sete de Setembro, onde as escolas disputavam para saber quem 
era a melhor. Em meu pensamento, a nossa escola sempre era a melhor. A batida do 
velho kichute no asfalto, ah, isso sim era ser durão e patriota...

Das disputas muitas vezes veladas, outras vezes declaradas entre Marechal e Toledo... 
o que hoje em dia seria um quase “Davi e Golias”...

Tempo, tempo, mano velho, dá um tempo vai.
Ou melhor, não pare, por favor, temos sede de coisas novas.
Pois é, quem se dispõe a contar histórias, precisa viver, respirar o lugar onde vive, 

e, principalmente, se despir de qualquer vaidade para entregar de coração o que sente 
ou o que já viveu.

O olhar sereno, olha para o passado, já o brilho deste mesmo olhar, olha para o futuro.
Cada cidadão é um tijolo na formação de uma estrutura, chamada município. 
Como tantos, também respiro esta cidade, que está prestes a completar 61 anos 

de emancipação. 
Há ainda muitas histórias para lembrar e com certeza virão mais lembranças, prin-

cipalmente quando enviar este texto para ser publicado.
Pensando bem, os trinta anos nos quais estive fora daqui, caso aqui tivesse permanecido, 

daria uma bíblia, e, para os jovens que não gostam de textão, isso é motivo para festa.
O lado ruim da nossa atualidade, é que já não nos podemos permitir “perder tempo” 

lendo tanto. 
Eu, que sempre fui e sou assíduo leitor, vejo de forma diferente, pois ganhamos 

muito com a leitura. Sempre acreditei que onde o cérebro trabalha, as pernas serão 
usadas também com sabedoria.

Nossa cidade não é só a representação de fotos antigas na parede, é o contraste 
com novas e modernas construções, juntamente com a ampliação urbana, novos bairros 
e loteamentos de norte a sul, leste a oeste.

Digo mais, ainda veremos o dia em que rondonenses serão vizinhos de janela dos 
quatropontenses.

Sou um tanto saudosista, mas como profissional do ramo imobiliário, acredito que:
Precisamos tombar o que tiver que ser tombado, saber também a hora de destombar.
Renovar o que puder ser restaurado.
Inovar o que estiver ultrapassado.
Construir onde precisar ser construído.
O novo sempre vem...
Na minha concepção, o novo é um menino ousado, que atreve-se a viver e não 

tem medo de errar.
O novo, necessário e oportuno, nos mostra o caminho. Há muito ainda a fazer.
Meu desejo para Marechal Cândido Rondon, é que Deus continue abençoando seu 

povo, sua gente, seu futuro...
Dando vida humana a este município, digo assim: Saiba, querida cidade que, assim 

como eu, há muitos filhos teus torcendo e trabalhando por ti, tantos outros vindos de 
incontáveis lugares do mundo, querendo aqui construir e fazer acontecer, sem esquecer 
de teu passado, tua linda história. Apenas queremos deixar guardado em nossa memória 
o que é para ser guardado e colocar em prática o que é necessário.

Parabéns, a todos os rondonenses de coração! 

O NOVO 
SEMPRE VEM...  

*WERNO ELIAS KOCH

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

Marechal Cândido Rondon – 61 anos de emancipação
 Na semana em que Marechal Rondon completa 61 anos 

de emancipação, a reportagem do jornal Tribuna do Oeste 
traz alguns fatos e, especialmente, registros fotográficos 
que apresentam alguns episódios que marcaram a história 
do município. 

No final do século XIX, quando todo o Oeste do Paraná 
ainda era uma região totalmente isolada e tomada por mata 
fechada, as terras que hoje compreendem a área onde 
está localizado o município rondonense, eram ocupadas 
por companhias estrangeiras que exploravam legal e 
ilegalmente a erva-mate e a madeira. 

Na década de 1940 a Companhia de Maderas Alto 
Paraná foi vendida pelos ingleses a um grupo de 
empresários gaúchos, que fundaram a Industrial Madeireira 
Colonizadora Rio Paraná (Maripá).  

REGISTROS 
FOTOGRÁFICOS 
APRESENTAM 
MOMENTOS 
HISTÓRICOS DO 
MUNICÍPIO

Pioneiros
Os pioneiros, na sua 

grande maioria, eram 
descentes de imigrantes 
da Alemanha, mas 
também havia italianos 
e poloneses. Todos 
eram cuidadosamente 
distribuídos em 
comunidades distintas, 
a fim de facilitar a 
comunicação e a 
integração. Na região de 
Margarida, por exemplo, 
foram alocados muitos 
poloneses. Já na região de 
Novo Horizonte, era a área 
dos italianos. 

Esse cuidado também 
havia com relação à 
religião. A maioria dos 
pioneiros era de origem 
evangélica luterana. Mas, 
também houve presença de 
católicos e batistas, porém 
em menor número. 

 Fatos históricos
Foram muitos os fatos históricos que 

marcaram a história de Marechal Rondon. O 
município, hoje, se tornou referência na região.  

Mutirão de derrubada da mata em 1952 no local onde hoje 
está localizada a Praça Willy Barth, a principal de Marechal 
Cândido Rondon

 Ü

Imagem histórica mostra o surgimento do povoado da então 
Vila General Rondon no ano de 1953 Ü

As famílias chegavam dos estados do Sul e instalavam-se 
precariamente no meio da mata. Na foto, registro da Família Graff 
instalando-se na Linha Concórdia

 Ü

Barranca do Rio Paraná em Porto Mendes nos anos 1960 Ü

Pontes foram construídas para garantir o acesso às localidades. Na 
foto, construção sobre o Rio São Francisco, entre Pato Bragado e Entre 
Rios do Oeste

 Ü

A caça e a pesca de subsistência garantia a 
sobrevivência no meio da mata. Na foto, uma 
anta abatida nos anos 60

Imagem: capa do 
livro Willy Barth - 
Uma biografia
Willy Barth, 
diretor da Maripá, 
responsável pela 
colonização da 
região

 Ü

O Presidente Geisel discursou para um público estimado 
em 60 mil pessoas na sua visita a Marechal Cândido 
Rondon em 1976

Pavilhões da primeira exposição agropecuária realizada na então 
Vila General Rondon e influenciou diretamente na emancipação

 Ü Ü

    Na 
imagem 
de 1977 a 
Praça Willy 
Barth já 
aparece bem 
desenvolvida 
e o prédio 
da prefeitura 
que 
estava em 
construção

 Ü

O café foi uma das primeiras culturas cultivadas em General Rondon. Mas 
as sucessivas geadas impediram que a cultura prosperasse. Na foto, a 
primeira colheita de café da família Strenske

 Ü

Uma nova etapa
A retomada de colonização da região só teve início 

quando a Maripá adquiriu a Fazenda Britânia e estudou a 
região para colonizá-la. Era 1946, ano que marcou toda a 
região Oeste, pois foi a partir deste ano que a colonização 
verdadeiramente aconteceu.

Um dos principais responsáveis pela colonização foi um 
dos diretores da Maripá, Willy Barth. Em 1951 o projeto de 
colonização já era considerado vitorioso e nos anos seguintes 
a região já iniciava a produção de cereais e suínos, que eram 
comercializados em Ponta Grossa e Curitiba. 

Emancipação  
de distritos

Um impacto para o município 
foi a emancipação de quatro 
distritos de Marechal Cândido 
Rondon em 1990, que passaram a 
ter vida independente a partir de 
1993. Pato Bragado, Entre Rios do 
Oeste, Mercedes e Quatro Pontes 
separam-se, impactando em mais 
uma redução significativa de área 
territorial e população. Juntas, as 
quatro localidades somaram mais 
de 20 mil pessoas que deixaram de 
pertencer a Marechal Rondon. 

A prosperidade 
agrícola de 
Marechal 
Cândido Rondon 
foi um dos 
fatores que fez 
surgir a Copagril, 
fundada em 9 de 
agosto de 1970. 
Aqui foto aérea 
da cooperativa 
em 1973

 Ü

Colheita de trigo em 1972 na propriedade de 
Henrique Bellé, em Curvado

Centro de Marechal Cândido Rondon na década de 
70, na região do cruzamento da Avenida Rio Grande 
do Sul com a Rua 7 de Setembro. As árvores no 
canteiro central da avenida ainda eram pequenas

 Ü

 Ü
Primeira sede 
da Acimacar

Primeiro Fórum de Marechal Cândido Rondon, 
posteriormente destruído em incêndio criminoso

Construção das residências do BNH 1 
(Conjunto Habitacional Itamarati) nos 
anos de 1975/77

 Ü
Primeira prefeitura, cedida pela Maripá. Prédio 
existe até hoje Ü Ü
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Pato Bragado firma contrato com o Sebrae e 
implanta Programa Cidade Empreendedora

EM TODO O ESTADO MAIS DE 130 MUNICÍPIOS ESTÃO NO PROGRAMA, SENDO QUE A REGIÃO OESTE É A QUE TEM MAIOR NÚMERO DE CADASTRADOS Ü

 No intuito de assegurar o res-
peito aos direitos humanos e civis 
dos usuários do Centro de Atenção 
Psicossocial Laços de Amor - CAPS 
I, setor da Secretaria de Saúde de 
Marechal Rondon, a equipe mul-
tiprofissional representada pela 
coordenadora Lilian Raquel Wer-
ner, psicóloga Keila Dauana Boaro 
e o orientador Social Júlio César 
Fontana, estiveram em reunião, 
recentemente, com o secretário 
de Indústria e Comércio, Valdir Port 
(o Portinho). Em pauta, pleitear 
vagas para cursos técnicos, que 
são ofertados para a comunidade, 
para os usuários do CAPS. 

O objetivo é possibilitar a auto-
nomia para este usuário enquanto 
reinserção social, assim como para 
a sua família, na melhoria da renda 
mensal, que também é essencial para 
a sua qualidade de vida e bem-estar.   

“Criar oportunidades para 
o usuário do serviço em saúde 
mental no mercado de trabalho 
e direcioná-lo aos seus projetos 
de vida, faz parte do tratamento 
que a equipe do CAPS I realiza”, 
explica Lilian Raquel Werner.

 Desta forma, foram sensibili-
zadas organizações, associações 
e pessoas jurídicas para que se 
comprometam solidariamente a 
advogar e desenvolver, a vigilân-
cia e defesa dos direitos humanos 
dos usuários em saúde mental, de 
acordo com as legislações vigentes. 
“Seremos parceiros neste processo. 
São oferecidas várias capacitações ao 
longo do ano, através da secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo, 
com o apoio de entidades. O público 
atendido pelo CAPS também rece-
berá atenção especial”, ressaltou 
o secretário Portinho. 

 O prefeito de Pato Bragado, 
Leomar Rohden, o Mano, firmou 
recentemente contrato com o Sebrae 
para adesão ao Programa Cidade 
Empreendedora. O ato ocorreu na 
prefeitura e foi acompanhado do 
secretário de Indústria, Comércio, 
Turismo e Desenvolvimento Eco-
nômico Volmir Wollmann, diretora 
do departamento de Indústria, 
Comércio e Prestação de Serviços, 
Disel Daiane Bortolato Ziesmann e 
a gestora regional Oeste do Sebrae, 
Angélica Fabiana Fonseca Weirich. 

Por meio do Cidade Empreen-
dedora, o município estará apto 
a realizar capacitações em forma 
de palestras, cursos e workshops 
sobre temas como crédito, inovação, 
simplificação de processos e desen-
volvimento do empreendedorismo 
nas escolas, entre outros projetos 
voltados para pequenos negócios 

rurais (agricultura familiar), inclusão 
produtiva e, principalmente, inicia-
tivas de atendimento e incentivo 
à formalização por meio das Salas 
do Empreendedor.

Segundo o secretário Wollmann, 
a intenção é fortalecer a economia 
local, a partir de ações estraté-
gicas que incentivam o empre-
endedorismo, contribuem para 
a geração de empregos, renda, 
novas oportunidades de negócios 
e de estímulo à liderança e à des-
burocratização. “As necessidades 
de uma cidade são diversificadas, 
mas nós, como gestores deve-
mos nos planejar para que ela 
se desenvolva e seja referência”, 
reforça o prefeito Mano. 

Em todo o Estado mais de 130 
municípios estão no Programa, 
sendo que a região Oeste é a que 
tem maior número de cadastrados.  

 
Momento em que o prefeito Mano firma contrato com o Sebrae para adesão ao Programa Cidade Empreendedora

MARILI KOEHLER

 Ü

 A Prefeitura de Quatro Pon-
tes abriu na segunda-feira (19), 
seguindo até sexta (23), as inscrições 
ao Programa Casa Verde e Amarela, 
propondo a edificação das unidades 
habitacionais remanescentes da 
primeira convocação. Tais casas 
populares também integrarão o 
Residencial Bem Viver, conjunto 
habitacional social que estará 
localizado em frente aos Bairros 
Itatiaia e Alvorada. 

As famílias interessadas devem 
procurar a prefeitura, junto à 
recepção do gabinete, e proto-
colar o pedido, apresentando 

um documento pessoal. A Caixa 
Econômica Federal (CEF) realizará 
a seleção das famílias, mediante 
definição de quem se enquadra no 
Programa Casa Verde e Amarela. 

CONTRATOS
Neste ano, 31 famílias assinaram 

os contratos com a CEF. A edificação 
das casas já está em andamento, 
sendo realizada pelo Grupo H3 
Empreendimentos Imobiliários, 
de Paranavaí. 

As obras consistem na cons-
trução de um loteamento de duas 
quadras, com o total de 62 lotes 

urbanos, nos quais serão edificadas 
as unidades habitacionais com área 
de quase 50 metros quadrados, 
divididas em dois quartos, cozinha, 
sala, banheiro e área de serviço 
externa, além da área institucional, 
que ficará na divisão entre os lotes 
e o cemitério, para implantação 
de árvores.

Para a implantação do con-
junto habitacional social, a pre-
feitura efetuou a compra de uma 
chácara, com área total de 20.880 
mil metros quadrados, mediante 
investimento de R$ 750 mil em 
recursos próprios.

 A Secretaria de Educação e 
Cultura de Mercedes iniciou na 
segunda-feira (19), a Semana Peda-
gógica. A ação marca a retomada 
das atividades na Rede Municipal 
de Educação após o recesso escolar. 
Todas as medidas preventivas ao 
Covid-19 foram tomadas e estão 
sendo seguidas pelos participantes.

As palestras foramministradas 
pelos professores (as): Liane Schwin-
gel, Andréia Eggers, Patrícia Roesler, 
Felipe Schmidt e Fernando Casati. 
“Além de proporcionar ainda mais 
conhecimento aos nossos educado-
res, nossa proposta é proporcionar 
a eles um momento de interação 
com todos”, afirmou a Secretaria de 

Equipe multiprofissional da 
Secretaria de Saúde rondonense busca 
capacitação de usuários do CAPS para 

a promoção da reinserção social

Semana Pedagógica marca o retorno das 
atividades do calendário escolar em Mercedes 

Educação e Cultura Juciane Brum.

RETORNO ÀS AULAS
De acordo com o calendário 

escolar, as aulas serão retomadas 
na Rede Municipal de Ensino de 

Mercedes na quarta-feira (21). Para 
a retomada das atividades presen-
ciais, a pasta segue um rigoroso 
protocolo de segurança sanitária 
para evitar a propagação do novo 
Coronavírus.

Abertas as inscrições para programa 
habitacional na Prefeitura de Quatro Pontes



culinária

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Use toda sua criatividade e inspiração, 
ariano, mas cuidado com os exageros, 
especialmente nas relações. É hora de 
buscar mais prazer, fazer coisas que você 
gosta no dia a dia e incluir oficialmente 
a diversão na sua agenda cotidiana.
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Reserve. Em uma panela
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creme de leite e metade do leite.
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e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

É hora de incluir mais prazer em sua vida, 
virginiano. Cuide mais de si mesmo e 
invista também em seu visual. Momento de 
criatividade extra, boas novas e surpresas, 
oportunidades inesperadas e muito mais 
alegria e prazer. Aproveite.

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
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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.

É um bom momento para 
trocar, conversas e todo tipo de 
compartilhamento, pisciano. As 
novidades surgem nas conversas e 
propostas que podem chegar pelos 
amigos e pares de trabalho. Um 
momento cheio de inspiração.
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e exageros existe e vale especialmente 
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Um momento para se preparar para 
seu novo ciclo que está para começar, 
leonino. Você fará aniversário em breve 
e esta é uma boa semana para sentar e 
fazer seus planos e projetos para o futuro. 
Cuide de si mesmo e se valorize mais.
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É hora de contabilizar os ganhos e 
resultados, canceriano. Apesar dos 
desafios, o céu da semana oferece 
oportunidades de superação e 
conquistas, com bons momentos. 
Período favorável aos encontros e 
viagens (desde que com segurança).
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Estar com seus amigos pode ser muito 
bom e gratificante, escorpiano. Foco 
em quem você gosta e escolha os 
melhores amigos para estar mais 
perto. No trabalho, vale a pena 
também escolher os melhores pares 
e companhias.
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Uma semana para colocar energia no que 
te faz feliz, capricorniano. Planejar, viajar 
nem que seja na mente, sonhar mais 
alto...é hora de fazer os seus melhores 
planos e traçar metas e cronogramas 
para que possam ser realizados.
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Novidades podem surgir a qualquer 
momento, aquariano, e é um 
momento cheio de oportunidades 
para  você .  Comunicação e 
criatividade em alta, favorecendo 
os contatos, divulgações, o trabalho 
e seus relacionamentos.

Palavra cruzada
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Quinta-Feira

22 de julho de 2021

Uma semana para cuidar de coisas 
práticas, libriano, e observar mais 
atentamente as questões internas 
e suas oportunidades na vida. É um 
bom momento para resolver assuntos 
do passado e ser mais prático ao 
lidar com tudo.

Uma semana cheia de novidade 
e criatividade, geminiano, com 
oportunidades inusitadas e muita 
coisa boa acontecendo. Você pode 
ter momentos agradáveis em sua vida 
pessoal e muito sucesso profissional. 
Aproveite.

Evite os excessos em geral, sagitariano. 
Prazer é importante, mas não abra mão das 
responsabilidades. Algumas oportunidades 
podem surgir de onde você menos imagina, 
especialmente vindas de outras pessoas. 
Conversas inspiradoras. 

Humor

Palha italiana

l 1 lata de leite 
    condensado
l 8 colheres (sopa) de 
    chocolate em pó
l 1/2 colher (sopa) 
    de margarina
l 1 pacote de biscoito 
    maisena

Pique o biscoito em pedacinhos pequenos e reserve. Com 
o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó, 
faça um brigadeiro. Assim que o brigadeiro começar a 
soltar do fundo da panela, misture o biscoito picado até 
formar uma massa, retire do fogo. Unte uma bancada 
de mármore, ou alguma superfície lisa, com margarina e 
despeje essa massa.
Abra a massa, batendo com a palma das mãos. Deixe 
esfriar e corte em quadradinhos. 
*Se quiser, pode colocar a massa numa vasilha e comer 
de colher.
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Destino de
cães reco-
lhidos pela
carrocinha

(?) negra: 
ilumina-
ção de
boates

Diz-se do
ambiente
nocivo à
saúde

Lou Reed,
músico do
Velvet Un-
derground

Região on-
de vivem 

os gaúchos
(abrev.)

Sindicalis-
tas coopta-
dos pelo
governo

(?)
Oiticica,

criador do
Parangolé

Afonso (?),
presidente
do Brasil
(1906-09)

Consoante
que rece-
be o til no
espanhol

Titã, em
relação a
Saturno
(Astr.)

Vestuário
masculino
para ocasi-
ão formal

Cogita 
insisten-
temente

(fig.)

Cointreau, 
Frangeli-

co ou
Amarula

Tipo de vi-
lão perse-
guido por
Batman

Estudo que
buscava 
a pedra
filosofal

Bem muito
valorizado
em sedes
da Copa

Terceira
nota

musical

Maior
mamífero
da fauna
brasileira

A vacina
contra
várias

doenças

"(?) de
Noiva", no-
vela de Ja-
nete Clair

"Arquivo
(?)", série
de ficção
científica

Solteirona
(pop.)

Alto posto
de repre-
sentação 

diplomática

Local de realização do
último baile do Impé-
rio, antes da Procla-
mação da República

Rapaz, em
inglês

Cavalo de 
pouco valor

Marília 
(?), atriz

"Três", em 
"triângulo"

Norma da
sociedade

(Dir.)

Registro
escrito de
reunião

Chuva, em inglês
Espetáculo do Cirque
du Soleil com músi-

cas dos Beatles (ing.)

União Europeia (sigla)

Longa-(?):
duração
de filme
Repouso

Existirá;
aconte-

cerá
Inclusive

Rua, em francês

Atriz brasileira indi-
cada ao Oscar por
"Central do Brasil"

Marca do
Zorro

Óleo, em
inglês

3/lad — oil — rue. 4/love — rain. 5/licor.

Não entendendo
Minha namorada deixou um papel na geladeira escrito: 

“Acabou tudo”. Eu abri a geladeira e tinha comida. juro que 
não entendi o bilhete.

Festa prolongada
– Mãe, quero começar a organizar a minha festa de 15 anos. 
– Isso vai sair caro, filha. Não é melhor uma festa de um dia só?

Desistindo da compra
– Amigo, fui comprar um carro conversível, mas depois de 

testá-lo acabei desistindo por causa dos bancos. 
– Por causa dos bancos? 

– É, os bancos não me emprestaram o dinheiro.

Professor de natação
Deve ser difícil ser professor de natação. O 

professor ensina, ensina, ensina, e o aluno nada.

Sonho
Dois amigos batem papo na lanchonete: 

– Essa noite sonhei que ganhava 1 milhão de 
reais, como meu pai. 

– Seu pai ganhou 1 milhão de reais? 
– Não, ele sonhou também.



Social
cristinekempp@gmail.com

l QUINTA (22)
Andreina Klein, Carine Dillmann, 
Luciane Fernandes, Patricia Da Silva 
Borges, Armando Braucks, Valeria 
Schaffer, Valeria De Paula Nogueira, 
Rosicler Custódio, Dejenani Sachser, 
Jeferson Carletto

l SEXTA (23)
Dinar Rosario, Rosane Stern, Anderson 
Loffi, Andressa Beatris Blasius,
Marli Wolff, Kezya Kaipers, Maiara 
Machado, Dinar Rosario, Fernanda 
Aparecida, Emanueli Leandra Storch, 
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Ana Laura Luft, Roseli Kappes Schuck, 
Gerson Maia, Daiane Fachinello, Ademir 
Batata Santana, Lourdes Matthes,  
Jamille Marques Dos Santos, Neusa 
Elmiro Berwaldt, Noemi Rosin, Roseli 
Maria Schuck, Jorge Kruger, Cirley 
Schiller, Paulo Nogueira, Lundersson 
Oliveira, Tania Mara Da Silva Haag

l DOMINGO (25)
Alice Recktenwald Konrad, Leandro 
Rodrigues, Lourdes Teske, Jacó Carlos 
Diel, Luciana Pauwels, Alita Rusch, 
Simone Ickert Walter, Aline Habowski 
Kochepka, Clarice Geny J. Barp, Sirlei 
Boufleur, Sirlene Rodrigues, Sirlei Boufleur, 
Simone Hoffmann, Kimberli Viana, 
Franciele Camargo, Elvira Gerhardt, 
Rose Beatriz Becker, Elenice Griep

l SEGUNDA (26)
Dani Martins Freita, Evandro Wayhs, 
Nelsi Oestreich, João Vitor Fonseca, 
Cris Baungardt

l TERÇA (27)
Elson Antonio Gehlen, Camila Freitag, 
Pedrinho Hartwig, Ivandra Herter, Zenaide 
Kempfer, Tanile Gimenes Daronch, 
Marciane Schug, Adriana da Cunha, Sady 
Bugs, Solange Dinnebier, Daiana Cavani

l QUARTA (28) 
Jean Guillante, Carlos Gauer, Seleani 
Camilo, Tania Gilvandro Kolling, Lucie 
Anne Dellatorre Conradi, Semildo Laske, 
Dejair Rugeri, Laisa Heerdt Haag, Patricia 
Brum, Ivanir Luis Zanatta, Anah Schulz, 
Sandra Nascimento

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

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

Aniversariantes da Semana 

 O tim tim da semana 
vai para o Anderson 
Loffi que amanhã 

completa mais um ano 
de vida. Na foto ele 

está acompanhado da 
esposa Daniele

Tania Mara Da Silva Haag estreia 
idade nova neste sábado (24)

Elio e Alita Rusch, 
comemoram no domingo 

(25) o aniversário dela

Registro do casal de 
empresários de Entre 

Rios do Oeste, Leandro 
e  Keity Poersch

Marciane e 
Edson Schug, 
de Mercedes, 
comemoram 
no dia 27 o 
aniversário 
dela

Adriano Luiz Freitag e a 
esposa Carla comemoram 

o aniversário dele nesta 
sexta-feira (23)
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Programação alusiva aos 61 anos 
de Marechal segue até domingo 

CARRETA-PALCO, LIVES, SHOW COM VIOLINISTA, CULTO ECUMÊNICO E EVENTOS GASTRONÔMICOS (NO SISTEMA DRIVE THRU) COMPÕEM O CRONOGRAMAÜ
 A programação em comemo-

ração aos 61 anos de aniversário 
de Marechal Rondon, com um 
cronograma de atividades alter-
nativo e interativo, em função da 
pandemia da Covid-19, entra na reta 
final.  As atividades tiveram início 
na primeira semana de julho e serão 
intensificadas nesta semana, até a 
data de aniversário do município, 
25 de julho (domingo). 

O cronograma de atividades 
é organizado pela prefeitura de 
Marechal Rondon e pela PROEM 
(Fundação Promotora de Even-
tos). O coordenador executivo da 
CCO, secretário de Administração, 

Anderson Loffi, convida a todos a 
prestigiar a programação. “Por mais 
um ano, não pudemos promover a 
Expo Rondon, em virtude da pande-
mia. Em compensação, organizou-se 
uma programação alternativa, que 
não promove aglomerações e que 
pode ser prestigiada por todos os 
rondonenses. O caminhão-palco, 
do projeto Cultura Itinerante, está 
sendo um sucesso. As lives, com 
artistas locais, também estão sur-
preendendo. Na sexta-feira uma 
das principais atrações, o violinista 
Simão Wolf, estará passando com 
seu caminhão-palco pelas principais 
ruas e avenidas da cidade. Além 

Pr
og
ra
m
aç
ão

22/07 (QUINTA-FEIRA)
l 8h – Devocional (página da prefeitura no Facebook);
l 15h – Carreta-palco passando pelas ruas/avenidas da 
               sede do município.

23/07 (SEXTA-FEIRA)
l 8h – Devocional (página da prefeitura no Facebook);
l 19h – Violinista Simão Wolf, com carreta-palco, que 
               passará pelas principais vias da cidade;
l A partir das 19h – Retirada (drive thru) de prato 
                      típico alemão no pavilhão alemão 
         (parque de exposições);
l 21h – Live da Orquestra de Sopros.

24/07 (SÁBADO)
l A partir das 11h30 – Retirada (drive thru) de prato 

típico alemão no pavilhão alemão;
l Último dia para a realização do Circuito de Ciclismo – 
    Desafio 61 Anos;
l Último dia para a realização do Desafio Pais e Filhos – 
    Ciclismo e Fotografia;
l 15h – Live com artistas locais;
l 19h30 – Live com artistas locais.

25/07 (DOMINGO)
l 9h – Culto Ecumênico (Live);
l 9h às 11h30 – Entrega das medalhas (em frente   
                ao centro de eventos) aos que concluíram 
   os três percursos do Circuito de 
   Ciclismo – Desafio 61 Anos e aos 
   participantes do Desafio Pais e Filhos 
    Ciclismo e Fotografia;
l 10h15 – Ato oficial com autoridades;
l 10h30 – Live com apresentações gospel;
l 14h – Transmissão do sorteio de bicicletas e 
 capacetes aos que concluíram os três percursos 
 do Circuito de Ciclismo – Desafio 61 Anos e 
 aos participantes do Desafio Pais e Filhos – 
 Ciclismo e Fotografia;
l A partir das 11h15 – Retirada (drive thru) de 
              churrasco no pavilhão do CTG 
              (parque de exposições);
l A partir das 11h – Retirada (drive thru) de Leitão à 
            Marechal no Café Colonial (parque 
          de exposições);
l 15h – Apresentação do Coro Canta Horizonte 
  (transmissão pelas redes sociais).

de tudo isso, eventos gastronô-
micos, no sistema “drive thru”, e 
no domingo, culto ecumênico e 
outras surpresas. Fiquem atentos 
às redes sociais e prestigiem a pro-
gramação. Temos muitos motivos 
para agradecer e para comemorar 
os 61 anos de Marechal Rondon”, 
enfatizou Anderson.

Todas as datas, horários, atra-
ções, locais de venda de fichas e 
mapa orientativo para a retirada das 
refeições dos eventos gastronômicos 
e demais informações referentes 
à programação dos 61 anos de 
Marechal Rondon estão disponíveis 
no site www.exporondon.com.br.

 

 Recentemente foi realizada junto 
ao paço municipal de Entre Rios 
do Oeste, a entrega de um tra-
tor giro zero Husqwarna, modelo 
MZ 54, adquirido com recursos 
próprios do município, ao valor 
de R$ 39.590,00.

Além do secretário de Esportes 
João Amadeu Salla (Russo), estiveram 
presentes na solenidade, o Prefeito 
Ari Aloísio Maldaner, o secretário 
Municipal de Administração, Erio 
Bastian (Fufi) e o diretor de Espor-
tes e Turismo, Adilson de Oliveira.

O equipamento será utilizado 
para realizar o corte da grama no 
Centro Poliesportivo Simão João 
Maldaner. Este espaço é utilizado 
diariamente por adeptos de práticas 
esportivas; contando com área de 
futebol de campo, vôlei de areia, 
pista para caminhada ou ciclismo 
e equipamentos para a prática de 
ginástica ao ar livre. 

Tendo em vista que no local há 
uma grande área contendo grama, 

Entre Rios do Oeste adquire equipamento para o corte 
da grama no Centro Poliesportivo Simão João Maldaner

é de fundamental importância a 
utilização do Trator para manter o 
gramado bonito e adequado para 
a pratica de esportes com mais 
conforto e segurança.

Segundo Russo, a aquisição 
deste novo equipamento, per-
mitirá que o corte da grama no 
Centro Poliesportivo Simão João 

Maldaner, seja realizado com mais 
agilidade, permitindo a conservação 
e qualidade do gramado existente 
no local. O secretário agradece a 
administração municipal, por pron-
tamente atender as suas reivindica-
ções. Sabendo que todo o esforço, 
e trabalho realizado se reverte em 
benefícios para os munícipes.

 A Prefeitura de Nova Santa Rosa 
e o Conselho Privado de Juventude 
do Brasil (Consejuve) informam 
que receberam recentemente o 
relatório da Identidade Jovem 
do município e que este mostra 
um grande potencial: em Nova 
Santa Rosa 333 pessoas podem 
ser beneficiadas com a Identidade 
Jovem (ID Jovem). O programa do 
Governo Federal beneficia jovens 
que se enquadrem nos critérios 
do Programa constantes da base 
atual do CadÚnico.

O ID Jovem pode ser feito 
por meio da iniciativa do jovem 

e possibilita acesso aos benefícios 
de meia-entrada em eventos artísti-
co-culturais e esportivos e também 
a vagas gratuitas ou com desconto 
no sistema de transporte coletivo 
interestadual, conforme disposto 
no Decreto Nacional 8.537/2015. 
São milhões de brasileiros entre 15 
e 29 anos que tem maior acesso aos 
direitos garantidos pelo Estatuto 
da Juventude – Lei nº 12.852/2013.

Ainda no relatório do ID Jovem de 
Nova Santa Rosa consta que foram 
geradas somente seis identidades 
jovens no município e que apenas 
duas estão ativas, assim o índice de 

adesão ao programa em Nova Santa 
Rosa é de apenas 0,60%. Assim, caso 
os jovens que se enquadrem nos 
critérios, podem e devem procurar 
mais informações no site: idjovem.
juventude.gov.br ou até mesmo no 
Conselho Tutelar de Nova Santa Rosa.   

A QUEM SE DESTINA?
A ID Jovem é destinada às pes-

soas com idade entre 15 e 29 anos, 
pertencentes à família com renda 
mensal de até dois salários míni-
mos e inscritos no Cadastro Único 
do Governo Federal, com informações 
atualizadas há pelo menos 24 meses.

Nova Santa Rosa tem potencial para beneficiar 
333 jovens com a Identidade Jovem

Recentemente uma comitiva integrada por autoridades e empresários do 
agronegócio da cidade de Nova Esperança, como também do distrito de 
Marangatu (PY) estiveram na prefeitura de Pato Bragado em busca de 

novas informações voltadas à possibilidade de implantação de alfândega 
em área da Itaipu Binacional, cedida ao município, às margens do lago de 

Itaipu e conhecida como Porto Britânia. O encontro contou com a participação 
de autoridades como o prefeito Leomar Rohden, o Mano, vice John Nodari, 
presidente da Câmara de Vereadores, Ademir Kochenborger (Xaropinho), 

prefeito de Entre Rios do Oeste, Ari Maldaner, secretários e diretores.
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Paraná registra 498 novos casos 
de dengue; total chega a 27 mil

 SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
BERTILO LUIS KIELING torna público que recebeu 
do IAT, a Renovação da Licença de Operação para 
atividade de Suinocultura – sistema Terminação, 
implantado no Lote Rural n° 17/A do 22° Perímetro, 
linha Km-13, no município de Pato Bragado – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

CELSO MIGUEL SCHOFFEN, torna público que 
recebeu do IAT, a Licença Previa para atividade de 
Suinocultura – Crechário, a ser implantado no  LR. 
07 do 21° Perímetro, Linha São João no distrito 
de Margarida , município de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
INSTALAÇÃO

CELSO MIGUEL SCHOFFEN, torna público que irá 
requerer ao IAT, a Licença Instalação para atividade 
de Suinocultura – Crechário, a ser implantado no  
LR. 07 do 21° Perímetro, Linha São João no distrito 
de Margarida , município de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná.

RECEBEU LICENÇA DE OPERAÇÃO
LICEU INÁCIO VOGEL, torna público que recebeu 
do Instituto Água e Terra - IAT a Licença de Operação 
(Ampliação), com validade para dia 12/09/2024, 
da atividade de suinocultura sistema terminação, 
instalada em uma área de terras rural, constituída 
por Parte do lote Rural nº 88 Gleba nº 10, Linha 
Navegantes, Santa Helena/PR.

RECEBEU RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA  

ROGÉRIO RITT, torna público que recebeu do 
Instituto Água e Terra - IAT a Renovação da Licença 
Ambiental Simplificada, com validade para dia 
14/07/2027, da atividade de suinocultura sistema 
terminação, instalada na Linha Vista Alta, Distrito 
de São Clemente, município de Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
RONEI STEVENS, torna público que recebeu do Instituto 
Água e Terra (IAT) a Licença Ambiental Simplificada, 
com validade até o dia 15/07/2027, para a atividade 
de suinocultura modalidade terminação, localizada no 
imóvel denominado como Lote Rural nº 37, Gleba nº 
02, Linha Aparecida, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ervino Dassow torna público que recebeu do 
IAT, a renovação da Licença de Operação para 
Empreendimento de Suinocultura, porte médio, 
modalidade UPL, com validade até 09/07/2025, 
instalado no distrito de Vila Cristal, município de 
Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

HELIO BREMM torna público que recebeu do 
IAT, Licença de Instalação para Suinocultura a ser 
implantada no Lote Rural nº 117-C, 45º Perímetro, 
Distrito de Vista Alegre, Entre Rios do Oeste, PR. 
Validade: 28/06/2023

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Valmor Ademir Escher torna público que irá reque-
rer ao IAT, Licença Ambiental Simplificada para 
Avicultura a ser implantada no Lote Rural nº 173, 
19º Perímetro da Fazenda Britânia, Linha Ajuricaba, 
Marechal Cândido Rondon, Paraná.

 SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Valmor Ademir Escher torna público que irá requerer 
ao IAT, Licença Ambiental Simplificada para Avicul-
tura a ser implantada nos Lotes Rurais nº 173/A e 
173/B, 19º Perímetro da Fazenda Britânia, Linha 
Ajuricaba, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Iomar Bauermann torna público que irá requerer ao 
IAT, Renovação da Licença Ambiental Simplificada 
para Suinocultura para UPL a ser implantada no Lote 
Rural nº 212-C, 12º Perímetro da Fazenda Britânia, Linha 
Esquina Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AGRÍCOLA HORIZOmNTE LTDA., CNPJ 77.837.979/0002-
62, torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de 
Licença de Operação para recebimento e armazenamento 
de produtos agrícolas, e depósito e comercialização de 
insumos agrícolas, inoculantes, sementes e corretivo 
ensacado e a granel, instalada na Avenida José Forlin, 
1575, no Distrito de Novo Horizonte, Município de Marechal 
Cândido Rondon – Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA., CNPJ 
77.837.979/0011-53, torna público que irá requerer 
ao IAT, Renovação de Licença de Operação para 
depósito e comércio de agrotóxicos, instalada na 
Rod. PR 239, Km 18, s/n, no Distrito de Novo 
Sarandi, Município de Toledo – Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

BRUNO GLIER POMMERENING torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para 
AMPLIAÇÃO DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO 
a ser implantada NO LOTE RURAL N° 188-A DO 
35° PERÍMETRO, DISTRITO DE SÃO ROQUE, 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Elio Tozzin, tornam público que recebeu do  IAT, 
a Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de Suinocultura no Sistema Terminação destinada 
a 1.700 animais, implantada em Parte Dos Lotes 
Rurais 175 da gleba 109 - Distrito De Sub-Sede - 
Santa Helena – Pr, com validade até 30/06/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Elio Tozzin, Noemi Maraskin Tozzin e Kleber Ale-
xandre Tozzin, tornam público que receberam do 
IAT, a Licença de Instalação para a ampliação da 
atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 3.000 animais (sendo 1.500 já licencia-
dos), a ser implantada em Parte Dos Lotes Rurais 
175 da gleba 109 - Distrito De Sub-Sede - Santa 
Helena – Pr, com validade até 29/06/2023.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Lurdes Brandão e Vilso Brandão, Sirio Kivel e Tiago 
Kivel, tornam público que receberam do IAT, a Licença 
de Instalação para a atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 2.000 animais, a 
ser implantada no Lote Rural Número 39 Da Gleba 
09 no Distrito de Dom Armando – Missal – Pr, com 
validade até 11/02/2023.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Lurdes Brandão e Vilso Brandão, Sirio Kivel e 
Tiago Kivel, tornam público que receberam do 
IAT, a Licença de Operação para a atividade de 
Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 
1.100 animais, implantada no Lote Rural Número 
39 Da Gleba 09 no Distrito de Dom Armando – 
Missal – Pr, com validade até 25/06/2026.

O Informe semanal da dengue, 
divulgado na terça-feira (20) pela 
Secretaria de Estado da Saúde, regis-
tra 498 novos casos da doença. 
Agora, o período epidemiológico 
com início em agosto do ano pas-
sado soma 27.170 casos confirma-
dos e 32 óbitos. A publicação desta 
semana aponta que 289 municípios 
têm casos confirmados, atingindo 
as 22 Regionais de Saúde.

Ainda de acordo com o balanço, 
17 municípios apresentam casos 
de dengue grave e 41 apresentam 

casos de dengue com sinais de 
alarme. O Informe registra 91.280 
notificações no período, 855 a mais 
que na semana anterior. presen-
tes em 361 municípios paranaenses.

“Os números confirmam que o 
vírus da dengue continua circulando 
no Paraná e afetando muitas pessoas. 
Nosso alerta constante ressalta a prin-
cipal forma de prevenção da dengue 
que é a eliminação dos criadouros do 
mosquito transmissor da doença, o 
Aedes aegypti, evitando pontos que 
acumulem água nos quintais e nos 

ambientes internos dos domicílios”, 
afirmou o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

Técnicos das 22 Regionais de 
Saúde promovem nesta semana, 
junto a todos os municípios, o moni-
toramento do Programa Municipal 
de Controle da Dengue, Chikun-
gunya e Zika Vírus de forma a avaliar 
as ações realizadas na prevenção de 
ocorrência de casos e epidemias.

“Preliminarmente, acreditamos 
que a pandemia pode afetar o regis-
tro de dados sobre a dengue, com 

diminuição de casos. O Boletim Epi-
demiológico do Ministério da Saúde 
avalia que esta diminuição pode ser 
consequência do receio da população 
em procurar atendimento em uma 
unidade de saúde, levando a uma 
possível subnotificação ou atraso 
nas notificações das arboviroses”, 
disse a chefe da Divisão de Doenças 
Transmitidas por Vetores da Sesa, 
Emanuelle Gemin Pouzato.

Segundo ela, surtos ou epi-
demias de dengue acontecem de 
forma cíclica com anos de maior 

ou menor ocorrência de número 
de casos devido a múltiplos fatores 
envolvendo questões climáticas, 
atividades de campo relaciona-
das a eliminação de criadouros e 
mobilização da população.

“Apesar de estarmos em período 
de estiagem e diminuição das tempe-
raturas, 120 municípios apresentaram 
Índice de Infestação Predial acima 
de 1%, classificando em situação de 
alerta ou risco para ocorrência de 
epidemias considerando a densidade 
vetorial”, afirmou Emanuelle.

 Até o próximo dia 31 de julho, 
segue aberta a pesquisa online para 
a elaboração do Plano Plurianual 
(PPA) de Quatro Pontes para o 
período de 2022 a 2025, junto 
com a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 
2022. A fase de pré-elaboração 
oportuniza a participação popu-
lar e é coordenada pelo Poder 
Público, através das Secretarias 
de Administração e de Gabinete 
e Planejamento, que conclama 
todos os munícipes a exercer o 

seu papel de cidadão, participando 
com sugestões.

O munícipe deve acessar o site 
do município (www.quatropontes.
pr.gov.br) e clicar em “PPA PAR-
TICIPATIVO”, na lateral direita da 
página. Basta preencher o nome, 
bairro onde mora e responder às 
questões seguintes, que versam 
sobre diversas áreas de atuação 
do Poder Público. Fazendo isso, o 
quatropontense ajudará a adminis-
tração municipal a aplicar melhor 
os recursos públicos. 

 Poder Público de Quatro Pontes conclama 
população a participar da consulta pública 

para elaboração do Plano Plurianual

Em alusão ao Dia de Proteção às Florestas, 
o poder público de Pato Bragado realizou um 

mutirão em prol do plantio de cerca de mil mudas 
de diversas espécies nativas. A ação ocorreu em 
uma área anexa ao Serviço de Água Bragadense 
(Sabra), complementando a área de vegetação e 

nascentes de água.
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