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Marechal Rondon conquista 
unidade de coleta de sangue

 No início desta semana uma notícia vinda da capital paranaense foi motivo de muita alegria e 
comemoração. Após encontro entre autoridades rondonenses, representante da Associação Sangue Bom 
e integrantes do governo do estado, foi confirmada a instalação de uma unidade de coleta de sangue do 
Hemepar em Marechal Rondon. O ponto funcionará junto ao Centro Integrado de Saúde (CIS) e poderá 

atender, também, outros municípios da região. PÁGINA 09

ENTREVISTA 

Sperafico confirma que irá disputar 
cargo eletivo em 2022  PÁGINA 07

Projeto da LDO estima orçamento 
geral de Marechal Cândido Rondon 

em R$ 256 milhões para 2022
PÁGINA 06
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editorial ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE?

 Uma coisa que sempre me chamou 
atenção foi o momento mágico do 
encontro de duas pessoas que, a partir 
de então, se conhecem, conversam, 
se identificam, se apaixonam, namo-
ram e casam jurando amor eterno. 
Na medida do possível, sempre que 
posso pergunto aos meus pacientes 
qual foi o enredo de seus encontros... 
Nesse mês de agosto já cuidei de três 
pacientes que estão casados há 60 
anos, imaginem vocês permanecer 
60 anos casado, eu acho o máximo! 
Permanecer casado por 60 anos... E 
é sobre essa permanência do casa-
mento que quero falar. Quais seriamos 
ingredientes para manter inabalável 
o amor que atravessou as intempé-
ries da relação e as tempestades do 
tempo de convivência como Outro 
e suas idiossincrasias? Encontrar a 
pessoa e acertar no amor é o ideário 
para muitas pessoas. Casar, ter filhos 
e viverem felizes para sempre seria 
seguir os ditames da natureza... O 
juramento do casamento, seja ele 
proferido pelo padre, pastor, rabino, 
pai ou mãe de santo etc., ou ainda 
assumido entre o casal, é algo dema-
siadamente sério do ponto de vista 
em assumir um compromisso com 
o Outro. O ato de se comprometer 
em estar ao lado na alegria ou na 
tristeza, na saúde ou na doença ganha 
profundidades mentais e subjetivas 
que não fazemos ideia quando jura-
mos... A minha responsabilidade com 
o Outro só aumenta dia após dia 
do juramento! Pelo menos, seria o 
esperado... Mas, quando juramos 
ou assumimos o compromisso do 
casamento com a outra pessoa não 
imaginamos que o dia da tristeza e 
da doença pode chegar com força! 
Claro que não nos preparamos para 
esse dia, acho que seria mórbido 
demais. Mas, penso que deveríamos 
pelo menos imaginar que um dia 
pudéssemos estar diante de uma 
situação difícil com o nosso amor, 
numa situação extrema, na qual a 
pessoa amada estivesse numa con-
dição de total dependência nossa... 
É incrível pensar sobre isso! Mas, 
esse é o ponto! Uma das doenças 
que pode chegar e atropelar com 
força o juramento do casamento, é 

*Fisioterapeuta INCA/Ministério da Saúde. Doutor 
em Ciências ENSP/Fiocruz
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o câncer. O câncer avançado é uma 
doença de uma imprevisibilidade medo-
nha e péssimo prognóstico. Não dá 
para planejar com ele, o câncer não 
negocia, ele não aceita barganha. 
Por sua inconstância e avanço voraz, 
e considerando sua localização, tipo 
histológico e outras peculiaridades, o 
estrago que ele pode causar nas pes-
soas ou nos nossos amores pode 
ser transformador. Dependendo do 
tipo de câncer, poderemos observar 
mudanças fisiológicas estruturais, 
como mudança no trânsito intestinal, 
da fisiologia respiratória, da digestão, 
mudança e alterações no rosto, na 
face, na fala, mudanças estruturais 
em órgãos genitais e reprodutivos, 
impedindo até o intercurso sexual, 
mudanças no psiquismo, no humor, 
no sabor e no gosto pela vida...

Para não falar do aspecto sombrio 
que muitos pacientes poderão apre-
sentar conhecido como caquexia, que 
é um termo derivado do grego (κακός, 
“ruim”, e ἕξις. “condição”), ou seja, uma 
condição ruim do corpo caracteriza pela 
perda de peso, atrofia muscular, fadiga, 
fraqueza e significante perda de apetite. 
A caquexia é totalmente incapacitante, 
é um prenúncio da morte! A caquexia 
transforma a pessoa ou o nosso amor 
em outra coisa! E como lidar com tanta 
transformação? É possível, é viável? Eis 
a questão. Nas minhas observações diá-
rias, eu que lido com e manuseio esses 
corpos transformados, posso afirmar 
que, só é possível se a emoção que foi 
depositada no juramento do casamento 
for transformadora também! O compro-
misso assumido no casamento de estar 
junto na doença deverá transcender 
do amor ao corpo lindo e capaz para 
o amor ao corpo feio e doente. Esse 
amor que foi feliz na alegria deverá 
ser forte e resiliente na tristeza! Uma 
outra translocação necessária seria 
a do olhar e do sentimento. Devere-
mos deslocar a plataforma do amor, 
ou seja, para o corpo caquético. Passa 
a ser impossível enxergá-lo através da 
lente do amor erótico - daí a mudança 
do olhar - somente é possível enxer-
gar e conceber este corpo através da 
lupa do amor fraterno - daí a mudança 
sentimental. A pessoa que sofre todas 
essas transformações deverá ser alçada 
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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 uma plataforma amorosa, na qual, 
suas necessidades humanas deve-
rão ser ressignificadas, e, se for você 
quem ficou com a responsabilidade 
de cuidar, se for a pessoa que assu-
miu o juramento no altar do “até que a 
morte os separe”, deverá se importar 
com sofrimento e com os apelos exis-
tenciais do seu amor... Penso que a 
representação simbólica do juramento, 
que muitas vezes tem uma aceitação 
automática pela maioria das pessoas, 
deveria ter uma assunção mais signifi-
cativa por todos nós. Falo isso porque 
no alto do processo transformador do 
câncer advém situações inimagináveis 
que colocam em xeque toda uma vida 
concebida, consentida e construída a 
dois. Todos os contratos tácitos ou não 
tácitos dessa relação serão abalados 
e checados no e com o percurso da 
doença, alguns serão sobressaltados, 
outros eliminados e tantos outros refeitos. 
Para o acordo assumido, de estar ao 
lado na doença - aqui a representação 
simbólica deveria ganhar sua essen-
cialidade - é preciso se comprometer 
com a pessoa no sentido mais amplo 
da palavra, é preciso se comprometer 
e ter responsabilidade com a vida do 
Outro! Quando não levamos a cabo 
o juramento, o que pode acontecer? 
Poderá acontecer que a emoção do 
juramento e sua simbologia não sejam 
capazes de fazer com que o amor 
renda durante o processo duro do 
adoecimento e suas transformações. 
A falta de rendimento do amor pode 
ser traduzida pelo cuidado patoló-
gico, pela violência verbal e física, por 
remorsos, ressentimentos, culpasse 
muitas culpas, vingança se - o mais 
cruel - o abandono do amor doente, 
configurando assim, a falência do 
juramento simbólico. Comecei este 
texto falando da força e da magia do 
encontro, da lindeza de chegar aos 60 
anos de convivência e permanência 
e de quanto o amor pode durar ven-
cendo as diversidades surgidas do e 
no enlace matrimonial. Que possamos 
retroalimentar o amor para que ele 
possa render até o dia em que a morte 
nos separe! 

Os salários parecem estar per-
dendo a corrida para a inflação. Com 
a aceleração da inflação e o cresci-
mento modesto da economia, que não 
permite a ampliação do emprego, a 
remuneração real dos trabalhadores 
brasileiros tende a ficar estagnada 
ou mesmo cair nos próximos meses.

Segundo um estudo elaborado 
por técnicos da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (FIPE) 
da Universidade de São Paulo, 
julho foi o mês mais cruel para os 
trabalhadores assalariados em 12 
meses. Era algo previsível, mas 
não deixa de ser dramático para 
milhares de famílias. 

Com a aceleração da inflação e 
o crescimento modesto da econo-
mia, que não permite a ampliação 
do emprego, a remuneração real dos 
trabalhadores tende a ficar estag-
nada ou mesmo cair. No momento, 
em média já começou a cair.

O referencial de inflação utilizado 
pela Fipe é o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), que mede a 
oscilação dos preços de bens mais 
consumidos por famílias com renda de 
um a cinco salários mínimos. Nesse 
indicador, é grande o peso de itens 
de consumo doméstico das famílias, 
como os alimentos e o gás de cozi-
nha, cuja alta tem sido expressiva 
nos últimos meses.

A pandemia dificultou a vida para 
todos no mercado de trabalho, tanto 
para empregados como para empre-
gadores. Com baixa oferta de empre-
gos, os trabalhadores têm menor 
poder de barganha para negociar 
salários. Como a economia cresce 
muito pouco, as empresas não con-
seguem repor a inflação nos salários, 
pois se o fizessem teriam de repassar 
para o preço final num momento de 
baixa demanda. 

Os sinais são de que esse quadro 
deve se manter nos próximos meses, 
se não piorar.

 * Ernani Costa Mendes

INFLAÇÃO 
X SALÁRIOS
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A SOCIEDADE CIVIL, JUNTO A EMPRESÁRIOS, COMERCIANTES E GOVERNANTES DE DIVERSAS 
CIDADES TAMBÉM JÁ SE MOBILIZAM CONTRA AS NOVAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

Ü

Vereadores de Mercedes se 
manifestam contra a instalação 
de novas praças de pedágio 07 de setembro

Pelo menos dois atos irão envolver rondonense e moradores da 
região neste dia 07 de setembro. Já está confirmado que dois ônibus 
devem sair daqui com destino à Brasília onde está prevista uma 
grande concentração. O outro ato ocorrerá em forma de motocarreata 
em Marechal Cândido Rondon, onde a concentração irá ocorrer 
no Centro de Eventos Werner Wanderer, a partir das 9 horas da 
manhã do dia 07 de Setembro, com saída às 9h30, percorrendo a 
Avenida Maripá, até a Avenida Rio Grande do Sul, seguindo até o 
supermercado Copagril, retornando ao Lago Municipal onde se 
dará o encerramento da motocarreata.

Salário mínimo
O governo prevê o salário mínimo em R$ 1.169 no próximo ano, de 
acordo com o Ploa (Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 
2022, divulgado nessa terça-feira (31). A correção do salário mínimo 
prevista no Ploa 2022 considera apenas a inflação projetada pelo 
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) em 2021. 

Enxurrada de atestados
Somente em agosto a Semed de Cascavel recebeu mais de 1.100 
atestados médicos. Cascavel conta com aproximadamente 5 mil 
servidores na rede municipal de educação, ou seja, numa média geral, 
seria como se 22% deles tivessem ficado doentes no mês. Diante da 
situação, o prefeito Leonaldo Paranhos determinou ao secretário 
de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, que seja contratado um 
serviço especializado para acompanhar os atestados dos servidores 
da educação.

Inconstitucional 
Em parecer encomendado pelo senador Alvaro Dias (Podemos-PR) para 
orientar o partido no plenário, advogados de defesa de ex-integrantes 
da Lava Jato afirmam que é inconstitucional o dispositivo da nova 
proposta de Código Eleitoral apresentada na Câmara dos Deputados 
que impede a eventual candidatura do ex-juiz federal e ex-ministro 
da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. No documento, os 
advogados argumentam que o dispositivo, que impede a candidatura 
de magistrados e membros do Ministério Público que tenham se 
afastado do cargo há menos de 5 anos.

 A Secretaria de Assistência Social 
do município de Mercedes recebeu na 
última semana, um automóvel Oroch 
Renault 2021, com investimento de 
R$ 89 mil. O prefeito Laerton Weber 
e a secretária da pasta Indiara Feix 
receberam o automóvel. 

“Dentro do nosso projeto de 
renovação da frota, este veículo 
zero km será muito importante 
para as ações desenvolvidas pela 
nossa secretaria. Nossos serviços 
assistenciais são referência para 
toda a região e o prefeito sempre 
nos cobra para mantermos está 
referência”, pontua a secretária 
de Assistência Social Indiara Feix. 

Grande parte do investimento 

 Em um requerimento apresen-
tado na última Sessão da Câmara de 
Vereadores de Mercedes, assinado 
por todos edis, os vereadores do 
município se manifestaram contrá-
rios a instalação de novas praças 
de pedágio no Paraná, em especial 
na região Oeste. 

Conforme os projetos do 
Governo do Estado, na nova con-
cessão que irá a leilão no início 
do próximo ano, o Paraná deve 
ganhar 15 novas praças de pedá-
gio, sendo uma delas na BR-163, 
entre Mercedes e Guaíra, e outra 
na BR-467, trecho que liga Toledo e 
Cascavel. As tarifas máximas inicias 
estipuladas pelo Governo Federal 
nas praças são de R$ 10,75 em 
Mercedes e R$ 7,54 em Toledo. 

No requerimento apresentado na 
casa de leis de Mercedes, os verea-
dores se apresentaram contrários às 
novas praças, com a justificativa que 
tais praças irão encarecer o preço 
do escoamento, tanto da produção 
agrícola da região como de demais 
mercadorias. Os edis pedem que 
as lideranças estaduais e federais 

analisem a real necessidade de novas 
praças e deem atenção às mobili-
zações da sociedade organizada e 
dos munícipes do Oeste do Paraná. 

Os vereadores mercedenses des-
tacam que, assim como legisladores 
municipais de outras cidades, pedem 
a redução das tarifas (caso venha a se 
concretizar a concessão das rodovias) 
e que deputados federais do Paraná 
busquem a defesa por menores tarifas 
e pela segurança jurídica de haver retor-
nos reais das concessões, com obras 
em período de tempo proporcional 
e razoável, para que não sejam one-
rados ainda mais o bolso do cidadão 
paranaense, que já pagam altíssimos 
valores em pedágios no estado. 

OESTE CONTRA O PEDÁGIO 
A sociedade civil, junto a empre-

sários, comerciantes e governantes 
de diversas cidades já se mobilizam 
há algumas semanas pela internet 
contra as novas praças de pedá-
gio. Protestos também já foram 
realizados em Cascavel. 

Há também um abaixo assinado 
online, que reúne pessoas que se 
manifestam contrários à construção 
das Praças de pedágio entre as 
cidades de Toledo e Cascavel e 
entre Marechal Cândido Rondon 
e Guaíra.  

O abaixo assinado pode ser 
acessado pelo link: https://clica.
ai/rc5tUyE

 Por unanimidade, a Assembleia 
Legislativa aprovou na manhã de 
ontem (01) o projeto de lei que vai 
garantir mais transparência e controle 
sobre os gastos públicos estaduais 
por meio da modernização da Con-
troladoria-Geral do Estado (CGE).

A proposta, que agora segue 
para sanção governamental, auto-
riza o Poder Executivo a financiar 
R$ 46,3 milhões junto ao BNDES.

Ao integrar sistemas, melhorar 
processos de auditoria e controle 
interno e implantar novas tecno-
logias, a CGE vai ampliar a segu-
rança dos pagamentos de despesas 

públicas, aumentar o combate 
a fraudes e diminuir risco de 
falhas humanas, e assegurar 
mais acesso de informação ao 
cidadão com o desenvolvimento 
do novo Portal da Transparência.

“Esses investimentos vão permitir 
a detecção de falhas ou desvios 
em procedimentos licitatórios 
praticamente de forma automá-
tica, o que potencializa o impacto 
das políticas públicas lá na ponta 
e melhora muito o ambiente de 
negócios no Estado”, ressaltou o 
deputado Hussein Bakri (PSD), Líder 
do Governo na Assembleia.

O destaque do novo projeto 
da CGE será a implementação do 
programa Harpia, plataforma que 
vai integrar diferentes sistemas 
e dar suporte aos processos de 
compras do Estado.

O sistema permitirá o rastre-
amento de todas as etapas de 
compras, registrando o responsável 
por cada decisão dentro da admi-
nistração estadual, automatizando 
o processo e diminuindo o risco 
de falhas humanas. Assembleia 
aprova projeto para garantir mais 
transparência e controle sobre os 
gastos públicos no Paraná

Assembleia aprova projeto para garantir mais transparência 
e controle sobre os gastos públicos no Paraná

Secretaria de Assistência Social de Mercedes recebe carro zero km

de R$ 89 mil é do Governo do 
Estado do Paraná e outra parte 
é de contrapartida do município. 

O automóvel será destinado ao 
Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS).  
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Sorteados na Campanha Capital Social Premiado 
da Sicredi Aliança PR/SP recebem prêmios 

Ü

 Capacitar os lojistas e seus colaboradores 
para pensar e planejar de forma estratégica a 
vitrine da empresa, tanto física quanto on-line, 
é o objetivo do curso “Vitrine e Visual de Lojas: 
Física e Virtual”, promovido pela Associação 
Comercial e Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar) e pelo Ponto de Atendi-
mento ao Empreendedor do Sebrae.

Ministrado pela facilitadora Roberta Pas-
qualatto, o curso auxiliará profissionais a 
desenvolverem e utilizarem estratégias para 
expor seus produtos e mercadorias, montar 
vitrines e tornar os pontos de venda das 
empresas mais atrativos e agradáveis tanto 
nas lojas físicas quanto on-line.

O curso acontece nos dias 08 e 09 de setem-
bro, quarta e quinta-feira, das 19 às 23 horas, na 
sede da Acimacar, o investimento é de R$a120 
para associados e R$200 para não sócios.

As inscrições, que seguem abertas até a 
próxima sexta (03), podem ser realizadas por 
meio do link www.acimacar.com.br/cursos. 
As vagas são limitadas. Mais informações 
podem ser obtidas pelos telefones (45) 
3284-5704 e (45) 9953-5200. 

Os ganhadores do primeiro sorteio da 
campanha Capital Social Premiado da Sicredi 
Aliança PR/SP já estão com seus prêmios. 
O sorteio realizado no dia 11 de agosto 
pela Loteria Federal teve como ganhadores: 
Nelson Toncix – São José Das Palmeiras/
PR– 1 Iphone 12, Wallas Francisco Alves 
Serafim – Pitangueiras/SP – 1 bicicleta Oggi, 
Neivo Jose Dal Magro – Avenida Maripá/
Mcr/PR – 1 Moto BMW e Aparecido Pinati 
– Mercedes/PR –1 HB20 Sense.

A campanha está no ar desde o dia 03 
de maio e segue até 15 de dezembro, com 
o grande sorteio final onde serão sorteados: 

2 iPhones 12, 2 bicicletas OGGI 7.0, 1 moto-
cicleta BMW e uma Ford Ranger. Podem 
participar associados Pessoas Físicas e Jurídicas 
de todas as cidades de atuação da Sicredi 
Aliança PR/SP tanto no Oeste do Paraná 
como no Norte de São Paulo.

A cada 100 reais integralizados dão 
direito a 1 cupom eletrônico limitado a 
200 elementos sorteáveis para todos os 
sorteios remanescentes, durante todo o 
período da campanha. Confira mais no 
regulamento: https://www.sicredi.com.br/
promocao/capitalsocialpremiado/download/
regulamento.pdf

O presidente do Conselho de Adminis-
tração, Adolfo Rudolfo Freitag, ressalta que 
a campanha é a maior já realizada pela 
cooperativa. “O associado investe seu 
recurso na cooperativa e pode participar 
da promoção. Parabéns aos ganhado-
res do primeiro sorteio e desejamos 
sorte aos que estão participando e na 
torcida para o grande sorteio final que 
será no dia 15 de dezembro também 
pela Loteria Federal. Se você não está 
participando, basta procurar a sua agên-
cia Sicredi Aliança e investir em Capital 
Social. Participe”, disse.

Agência de Mercedes, Sr  Aparecido Pinati ganhador
 do HB 20 da Campanha de Capital Social

Avenida Maripá, Sr  Neivo dal Magro ganhador da 
moto BMW, da Campanha de Capital Social

Vitrine e visual de loja 
física e virtual é tema de 
treinamento da Acimacar

Ü
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SAÚDE E EDUCAÇÃO FICARÃO COM QUASE METADE DOS RECURSOSÜ

Projeto da LDO estima 
orçamento geral de 
Marechal Rondon em 
R$ 256 milhões para 2022

Parlamento
Simone Petry Eninger, vereadora de Mercedes, solicitou melho-
rias com o recape asfáltico nas Ruas do Loteamento Dillenburg, 
bem como a implantação de uma praça com parquinho e área 
de caminhada, na UP- Utilidade Pública, especificamente na 
quadra 4 do Loteamento Dillenburg.

Gilson Backes, Kelli Kolm, Altair Loffi e Simone Eninger, vereadores de 
Mercedes, sugeriram ao Executivo Municipal, estudos, visando a possibilidade 
de pavimentação asfáltica na estrada saída da Rodovia BR 163, sentido a 
localidade Linha Sanga Forquilha.

Todos os vereadores de Mercedes solicitaram envio de ofício aos deputados 
federais do Paraná, pedindo atenção dos nobres parlamentares frente às 
concessões das rodovias estaduais e federais, considerando a aprovação 
da Assembleia Legislativa do Paraná da cessão das rodovias estaduais, em 
especial quanto à previsão de novas praças de pedágio à região Oeste.

Vereadora entrerriense Lisa Hanzen sugeriu a instituição de 
programa para realização de concurso de decoração natalina 
no município. Também sugeriu ao presidente da Casa de Leis, 
Valdeir Rodrigues Sales, a criação de Banco de Ideias Legislati-
vas na Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste. Em conjunto 
com os vereadores Nadir Backes, Robson Lermen e Valdeir Sales sugeriu a 
implantação de sistema de protocolo e de ordem de serviço na Secretaria 
Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos, cuja finalidade é garantir 
o controle dos agendamentos das solicitações dos munícipes que requere-
rem os serviços de maquinários da Prefeitura Municipal (horas-máquina), e 
outros serviços e/ou auxílios disponibilizados pela Secretaria. Além disso, tal 
medida visa garantir a transparência dos atos públicos; bem como organizar 
os agendamentos que atualmente são realizados de forma manual. 

Simone Tornquist e Ademir Kochenborger, 
vereadores de Pato Bragado solicitaram estudos 
do setor competente da municipalidade, visando 
a instituição de programa sobre a importância 
e a valorização da mulher no município.

Vereadora Solange Lurdes Ferreira, de Quatro Pontes, sugeriu 
ao executivo a substituição gradativa das árvores de sibipiruna 
no perímetro urbano.

Vereadora quatropontense Aldiva Terezinha de Oliveira solicitou 
informações sobre da Feira do Produtor Rural, tendo em vista 
que ainda não foi destinado o local adequado.

Parlamentar Cidinei Joner, de Quatro Pontes, solicitou informa-
ções da Secretaria Municipal de Finanças, com envio de relação 
das Contas Bancárias em nome do Município de Quatro Pontes 
e seus respectivos saldos em caixa datados em 27/08/2021.

Vereador Jean Marcos Caramore Steltter solicitou informa-
ções do Executivo quanto à existência de regulamentação com 
esclarecimentos de quais as normas legais utilizadas para o 
funcionamento do cemitério municipal e a prestação de serviços 
de sepultamento.

Marli Hardt, vereadora de Nova Santa Rosa, sugeriu a cons-
trução de um canteiro para jardinagem no mutirão do distrito 
de Planalto d’Oeste.

Vereadores de Nova Santa Rosa Ester Baumann, Edgar Buchhholz, Jairon 
Arndt e Dolivan Lauxen solicitaram obra de calçamento na estrada Sanga 
das Antas, interior do município. Também sugeriram emblemar os veículos 
oficiais do Poder Executivo com a logo municipal, além de realizar serviço 
de solo-brita em estrada do interior.

Cristiano Metzner (SUko) e Vanderlei Sauer, vere-
adores rondonenses, solicitaram informações ao 
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal 
de Coordenação e Planejamento, sobre a existência 

de projeto visando a construção de ciclovia às margens da rodovia municipal 
que liga o Clube Lira até a sede distrital de Novo Horizonte.

Cleiton Freitag (Gordinho do Suco), vereadores de Marechal 
Rondon solicitou envio de ofício ao gerente local da unidade dos 
Correios, apresentando a solicitação para que sejam tomadas as 
providências devidas visando a inclusão no roteiro de entregas 
de correspondências destinadas ao Loteamento Baio, localizado 
na zona urbana do Município de Marechal Cândido Rondon, já que a falta 
deste serviço tem causado inúmeros transtornos aos moradores. 

 O Poder Executivo de Mare-
chal Cândido Rondon enviou à 
Câmara de Vereadores o projeto 
de lei 29/2021, que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do Município para o exer-
cício financeiro de 2022. Ela esta-
belece que orçamento geral para 
o próximo ano está estimado em 
R$ 256.937.000,00.

O valor é cerca de R$ 27 milhões 
a mais do que o orçamento geral 
deste ano, que é de R$ 229,7 milhões.

A LDO faz parte da estrutura 
orçamentária e orienta a elabora-
ção da Lei Orçamentária, a qual vai 
prever, dentre as diretrizes esta-
belecidas, quais serão possíveis de 
realizar diante da realidade financeira 
do Município.

DIVISÃO
Do total do orçamento geral para 

2022, caberá ao Poder Executivo a 

fatia de R$ 213.132.500,00. Deste 
montante, duas pastas devem ficar 
com quase metade dos recursos 
financeiros. O setor de Saúde deve 
absorver R$ 63.168.375,00. Já à Edu-
cação estima-se R$ 56.285.225,00.

Ao Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) a previsão orça-
mentária é de R$ 32.180.000,00.

Para o Poder Legislativo devem 
ser destinados R$ 9.850.000,00.

À Fundação Promotora de Even-
tos (Proem) caberá R$ 1.526.000,00.

Já o Fundo Municipal de 
Desenvolvimento deverá receber 
R$ 248.500,00.

ELABORAÇÃO
Conforme o prefeito Marcio 

Rauber, a elaboração do projeto 
da LDO se deu pela participação 
popular através de consulta pública 
on-line, além de discussões entre 
agentes técnicos junto às áreas de 

sua competência.
A previsão da receita para o 

exercício 2022 ainda foi pautada na 
análise da memória de cálculo dos 
três últimos exercícios, bem como 
levou em conta diversos fatores 
como crescimento econômico, 
previsão de inflação e das trans-
ferências federais e estaduais.

“Registra-se também que a crise 
econômica brasileira decorrente 
da pandemia também foi consi-
derada, de sorte que os valores 
das projeções das receitas e des-
pesas poderão ser revistos, caso 
necessário”, detalhou o chefe do 
Poder Executivo.

O projeto de lei foi lido na sessão 
de ontem (30) da Câmara de Vere-
adores, e baixado para análise da 
Comissão Permanente de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização. Após 
o parecer, o projeto será liberado 
para votação em plenário.

 O vice-prefeito de Entre Rios do 
Oeste Luciano Schaefer e o secretá-
rio de Saneamento Básico, Energias 
Renováveis e Iluminação Pública, 
Carlos Eduardo Levandowski, 
estiveram recentemente na sede 
do Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento do Paraná (CISPAR), 
em Maringá. 

Na ocasião, lideranças políticas, 
prefeitos e o secretário do estado de 
Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo Márcio Nunes, estiveram 
presentes, onde realizaram uma 
palestra sobre os diversos trabalhos 
realizados junto a SEDEST.

Na oportunidade foi apresen-
tado um pouco da abrangência e 

serviços prestados pelo CISPAR, 
também reivindicado a viabiliza-
ção de um caminhão hidrojato e 
dois veículos pick-ups, para utilizar 
nas atividades desenvolvidas nos 
municípios atendidos pelo CISPAR, 
além de agradecimento ao secretá-
rio que firmou compromisso para 
viabilização dos veículos.

Autoridades entrerrienses 
participam de encontro em Maringá
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s municípios da região Oeste do Paraná têm muito a agradecer a Dilceu Sperafico (Progressistas), 
deputado federal por seis mandatos. Concorreu a cargo eletivo pela primeira vez em 1994, elegen-
do-se deputado federal, com 57.157 votos. Conquistou novos mandatos nas eleições de 1998, 2002, 
2006 e 2010, 2014 obtendo 78.540, 106.924, 116.652, 107.820 e 151.930 votos, respectivamente. Em 
2018, também assumiu o cargo de Chefe da Casa Civil do Governo do Paraná. No período em que foi 
deputado federal, viabilizou milhões em emendas parlamentares, que garantiram obras, aquisição de 
equipamentos, veículos e muitos outros benefícios para os municípios da região Oeste. Em 2019 não 
participou do pleito eleitoral, “dando” sua vaga para o amigo José Carlos Schiavinato. Em 2021, a morte 
prematura de Schiavinato, vítima de Covid-19, abalou a região Oeste. Sentindo a necessidade de ocupar 
novamente esta lacuna deixada pelo amigo, Dilceu Sperafico retorna ao senário político, com muita 
vontade e determinação, conforme mencionou em entrevista ao jornal Tribuna do Oeste. Sperafico 
falou de suas pretensões para as eleições de 2022. 

DEPUTADO FEDERAL 
POR SEIS MANDATOS, 
SPERAFICO DEFENDE 
QUE A REGIÃO OESTE 
DEVE SE UNIR EM 2022 
PARA VOLTAR A TER 
REPRESENTANTES NOS 
GOVERNOS ESTADUAL 
E FEDERAL

“Com certeza disputarei
um cargo eletivo em 2022”

n TRIBUNA DO OESTE – Dois anos após encerrar 
o seu 6º mandato como deputado federal, qual a 
vontade e sentimento em relação à política?

Tenho um apego muito grande pelos 24 anos 
em que fui deputado federal. Sempre desempenhei 
minhas funções com muita dedicação. Tenho saudades 
do tempo em que estive representando o Oeste do 
Paraná no Congresso Nacional. O que restou deste 
período foi o agradecimento a população. Em todas 
as cidades em que vou, sou muito bem recebido 
e muito bem-agradecido. Muitas obras são fruto 
das minhas conquistas. Isso é muito gratificante.

n Com a morte do deputado federal José Carlos 
Schiavinato, ficou uma lacuna muito grande no 
Oeste do Paraná. Há condições de ela ser preen-
chida nas eleições de 2022?

Realmente, com a morte do meu amigo deputado 

federal José Carlos Schiavinatto, o Oeste do Paraná 
ficou órfão. Muitas pessoas da região ainda lamentam, 
diariamente, a partida prematura desse importante 
político, bem como a lacuna deixada por ele. O 
Oeste sempre teve excelentes representantes. Dois 
deputados estaduais de Marechal Rondon, um em 
Toledo, bem como um deputado federal. Mas, no 
pleito eleitoral de 2018, as coisas mudaram com-
pletamente. É um momento muito importante para 
a população repensar e se organizar para voltar a 
ter representatividade política, tanto na Assembleia 
Legislativa quanto na Câmara Federal. Vamos tra-
balhar para que isso aconteça em 2022.

n Nas eleições de 2022 teremos Sperafico dispu-
tando um cargo eletivo?

Com certeza estarei disputando um cargo eletivo 
em 2022. A população pede para eu voltar. Nesse 
momento ainda não tenho uma definição de qual 
cargo vou disputar, mas entendo a importância da 
minha participação. Tenho colocado meu nome 
à disposição como vice-governador do Paraná, 
em uma chapa, possivelmente, apoiando o atual 
governador Ratinho. É uma decisão clara, em 
função do Oeste do Paraná estar sem repre-
sentatividade significativa, tanto no legislativo 
como no executivo. Por isso estou colocando 
meu nome à disposição para 2022.

n Com relação ao Governo do Estado, o Senhor 
então já tem seu apoio definido para 2022?

Tudo está convergindo para a reeleição 
do atual governador, Ratinho Jr.  O Partido 

Progressista, em reunião em Curitiba, 
tomou a decisão que não vai lançar 
candidato a governador, e sim, irá 
apoiar o atual governador. Portanto, 
estamos decididos quanto ao apoio 
ao atual governador. Por isso vamos 
pleitear a vaga a vice-governador.

n O Senhor que também é empre-
sário, filósofo, agropecuarista e 

advogado, como vê o Paraná 
e o Brasil hoje?

Estamos vivendo um 
tempo muito especial. 
Apesar das dificuldades 
enfrentadas devido à 
pandemia, frente às forças 
opostas aos governantes 

estadual e federal, atrapalhado o trabalho dos líderes 
maiores, que estão realmente trabalhando pelo 
Paraná e pelo Brasil, vejo muitos pontos positivos. 
O Paraná está conseguindo manter a sua produ-
tividade, gerando empregos e renda e a cada dia 
melhorando. Com o final da pandemia, daremos 
um salto ainda maior. E quanto ao Brasil, não tenho 
dúvida nenhuma do crescimento, apesar de uma 
guerra entre ideologias (Esquerda e Direita), entre 
poderes legislativo, executivo e judiciário, ninguém 
está se entendendo. Aparentemente, um quer 
que o outro seja prejudicado. Quem sai prejudi-
cado, na verdade, é o Brasil. É o povo brasileiro. 
Está na hora de dar um basta nisso. De modo 
especial, a imprensa nacional, está fazendo um 
grande desserviço a nação brasileira, fazendo 
intriga entre os poderes. Isso é muito negativo. 
Se observarmos a história da humanidade, e 
imprensa sempre foi o início das dissidências e 
até o início das guerras. Por isso está na hora de 
repensar tudo isso e que a imprensa seja mais 
responsável, bem como os poderes. O judiciário 
tem que cuidar da sua parte, o executivo, fazer 
o país andar, e o legislativo fiscalizar e colabo-
rar. Vejo a necessidade de haver uma harmonia. 
Porém, mesmo com toda esta bagunça, o nosso 
país está indo bem.

n Considerações finais.
Depois que finalizei meu mandato a deputado 

federal, pouco me manifestei. Apoiei Schiavinato 
em sua eleição e fiquei confortavelmente na 
minha situação, sempre atendendo quem me 
procurou. Pelo passado que tive na Casa Civil, 
deixei a minha marca no Paraná. Sempre fiz um 
trabalho sério e coerente. Estou muito tranquilo 
para dizer que estou à disposição da população, 
visando o melhor. Qualquer decisão que tomarei, 
candidato ou não, estou satisfeito, estou bem, e 
vou continuar lutando pelo Paraná e pelo Brasil. 
Mas volto a dizer, precisamos refletir. O Oeste do 
Paraná necessita de maior representatividade. 
Não tem cargos significativos nos governos do 
estado e federal, não temos deputados estadual 
e federal, o que deixa esta região debilitada. Sei 
de quantas coisas poderiam estar acontecendo 
a mais, caso tivéssemos uma representatividade 
forte. Líderes do Oeste do Paraná, precisamos 
nos unir na eleição de 2022. Precisamos pensar 
mais no coletivo do Oeste do Paraná, do que no 
individualismo de alguns candidatos.  
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Sensação de 
dever cumprido

Um batalhador desta causa é Wilmar Güttges, 
presidente da Associação Sangue Bom. Ele lembra que 
a ideia de formação da entidade foi lançada em 
2010. “De início, pensávamos ser somente 
montar um espaço e que tudo estaria resolvido. 
Conseguimos a estrutura, na antiga banca 
de revistas, no canteiro central da Avenida 
Maripá. Criamos, então, a Associação Sangue 
Bom, o que demandou muito tempo. A 
questão burocrática gerou entraves. Em 04 
de abril de 2017, encaminhamos o primeiro grupo de doadores para Toledo, já que tínhamos 
muitos cadastros de doadores feitos. Hoje temos cerca de 6 mil cadastros, o que facilita a 
busca por doadores. O Lions Clube é o idealizador e o mantenedor do projeto, em parceria 
com a Secretaria de Saúde rondonense, que fornece o transporte até Toledo e Cascavel. Muitas 
famílias já foram atendidas com muitos doadores encaminhados”, enfatizou Wilmar.

Ele ressalta que hoje a média é de 100 a 120 doadores/mês. Güttges lembra que segundo 
dados do Hemepar, de Cascavel, a Associação é o maior fornecedora de doadores no Oeste do 
Paraná. “Por isso, há um carinho muito grande pela Associação. É um trabalho social voluntário. 
Temos muito a agradecer aos doadores que se dispõe a doar. O deslocamento sempre foi o 
grande entrave na doação. Muitos doadores têm a vontade de ir, mas não tem a disponibilidade 
de tempo. Geralmente é necessário meio dia para a doação, o que inviabiliza algumas doações. 
Com a unidade coletora de Marechal Rondon, que tem apoio irrestrito do prefeito Marcio 
e da secretária de Saúde, Marciane Specht, e o apoio dos companheiros do Lions Clube, 
conseguimos oficializar a vinda desta unidade para o município”, comemora.

Ele lembrou que em outubro de 2019 já havíamos feito o pedido em Curitiba e assim 
começou as tratativas, inclusive, com vistoria ao local que vai abrigar o ponto de coleta. 
“A pandemia atrapalhou um pouco. Também tivemos o importante apoio do deputado 
Hussein Bakri, que colaborou nos acessos junto ao governo do estado. Isso facilitou muito”.

A entrevista foi concedida enquanto Wilmar ainda voltava de Curitiba. Questionado 
sobre o quão importante foi a segunda-feira, dia 30, ele resume como “Um dia muito 
especial. Volto com a sensação de dever cumprido e realização em saber que esta unidade 
coletora vai ajudar muitas pessoas”, finalizou.

Unidade de coleta do Hemepar em Marechal 
Rondon: importante conquista para a região

 Na segunda-feira, dia 30 de agosto, uma notícia vinda da capital paranaense foi motivo de muita 
alegria e comemoração. Após encontro entre autoridades rondonenses, representante da Associação 
Sangue Bom e integrantes do governo do estado, foi anunciada a confirmação da instalação de uma 
unidade de coleta de sangue do Hemepar em Marechal Rondon, uma conquista aguardada há anos.

Estiveram presentes no encontro o prefeito Marcio Rauber, secretária de Saúde rondonense, Mar-
ciane Specht, presidente da Associação Sangue Bom, Wilmar Güttges, secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto, e o deputado estadual Hussein Bakri, um dos principais responsáveis pela articulação da 
solicitação no governo estadual.

O banco de sangue funcionará junto ao Centro Integrado de Saúde (CIS), assim que a reforma no local 
for concluída pela prefeitura, dentro de cerca de oito meses. Até lá, o Estado vai treinar os funcionários 
cedidos pela administração local e assinar o termo de cooperação autorizando a coleta de sangue pelo 
município.  

A EXPECTATIVA É 
QUE A UNIDADE 
TAMBÉM POSSA 
ATENDER 
AS CIDADES 
CIRCUNVIZINHAS

Demanda
Atualmente, a Sangue Bom encaminha 

doadores semanalmente até Toledo ou 
Cascavel para aumentar o estoque de 
sangue na região. Para se ter uma ideia da 
importância do futuro posto de coleta em 
Marechal, a Associação tem hoje mais de 1,5 
mil pedidos de sangue.

“A doação é um ato solidário que salva 
milhares de vidas. Por isso, assim que me 
foi trazida essa demanda do posto de coleta 
próprio, trabalhamos muito para que a 
comunidade de Marechal fosse atendida. 
Da mesma forma, lutamos pela reforma do 
hospital dentro da estratégia do Estado de 
regionalizar o atendimento à saúde. Serei 
sempre um defensor do município, ainda 
mais em causas tão importantes como 
essas”, ressaltou o deputado Hussein Bakri. 

Espaço em reforma
A secretária de Saúde rondonense, Marciane 

Specht, destacou que a parceria entre o município 
e a Associação Sangue Bom, denota desde o 
início da gestão do prefeito Marcio Rauber, 
em 2017, o qual orientou para que fosse 
dado todo apoio ao projeto. Ela lembra 
que desde então, deu-se início às 
conversações no sentido de viabilizar 
uma unidade de coleta do Hemepar 
no município. “As primeiras tratativas 
iniciaram em 2019, junto a Secretaria de 
Estado da Saúde e, posteriormente, um 
planejamento interno para a reforma 
do CIS. O projeto foi viabilizado com o 
apoio do Hemocentro de Cascavel e a 
Vigilância Sanitária municipal, para que 
o projeto de reforma contemplasse os 
espaços físicos necessários conforme as 
exigências legais. As reformas já estão acontecendo”, lembrou Marciane.

A secretária mencionou ser motivo de muita alegria a notícia da autorização 
da unidade de coleta junto a Secretaria de Estado da Saúde, com a autorização 
de elaboração de convênio com a rede Hemepar, para repasse de insumos, 
equipamentos e organização de processo de trabalho com viabilização de equipes 
e capacitação técnica para início das atividades, quando do término da reforma. 
“Quando iniciar o atendimento na unidade, a expectativa é realizar a coleta 3 vezes 
na semana, no período da manhã. A estimativa é de realizar entre 20 a 25 coletas por 
dia. Essa unidade de coleta poderá, segundo articulações, também atender as cidades 
circunvizinhas. Acreditando que o pertencimento no que tange a doação de sangue já 
está consolidado entre a nossa população. Temos a certeza de que mais esse grande 
passo irá contribuir com a saúde da população e, neste caso, em especial todas as 
famílias que já passaram por questões de recebimento de sangue para um ente 
querido sabem o quanto cada bolsa de sangue significa vida”, enfatizou Marciane.
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*Para cuidar da saúde auditiva

Proteja-se do excesso de ruído
Atualmente a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) está entre as causas 
mais comuns da deficiência auditiva. Por isso, é preciso ter muito cuidado 
ao se expor aos ruídos, que estão por toda a parte: no trânsito, no ambiente 
de trabalho e no próprio lazer. Para se proteger, preste atenção a cuidados 
como: utilizar protetores auriculares em locais de trabalho com muito 
barulho, como fábrica e construção civil; evitar permanecer em ambientes 
fechados e barulhentos por muito tempo; ficar longe da caixa de som em 
shows e festas; evitar música alta por longos períodos seguidos. O ideal é 
manter o volume das caixas de som abaixo de 80 decibéis e não escutar 
música por mais de 8 horas seguidas.

Evite o uso prolongado de fones de ouvido
O uso de fones de ouvido por longas horas durante o dia pode prejudicar 
de forma irreversível a audição, além de causar zumbidos, dores de cabeça 
e irritabilidade. O uso indevido dos fones de ouvido já é responsável por 
cerca de 5% das perdas auditivas no Brasil. 

Limpe corretamente os ouvidos
Apesar de ser comum e visto como um hábito saudável, limpar os ouvidos 
com hastes flexíveis pode causar problemas para a audição. A cera produzida 
pelas glândulas presentes nesse órgão é responsável por proteger o canal 
auditivo, evitando a entrada de água, sujeira e corpos estranhos. Por isso, 
ela não deve ser removida do canal. Além disso, ao serem introduzidas no 
ouvido, as hastes podem causar lesões, provocando infecções, perfurações 
no ouvido e perdas auditivas. Dessa maneira, a melhor forma de manter 
a higiene é limpar apenas a parte externa das orelhas. Nunca introduza 
qualquer tipo de material dentro do canal auditivo, visto que o próprio 
corpo consegue excretar a cera presente em seu interior.

Consulte regularmente um médico otorrino
Inicialmente as perdas auditivas não são percebidas, visto que seu 
desenvolvimento é lento e silencioso. Dessa forma, as pessoas demoram 
para procurar um médico. No entanto, quando detectadas logo no 
início, essas perdas em muitos casos podem ser tratadas, melhorando 
significativamente a qualidade de vida e o quadro de saúde geral do paciente. 
Por isso, é essencial que qualquer pessoa faça uma consulta anual com 
o otorrinolaringologista.

O luto não se vive somente na 
morte de alguém, tudo que se 
encerra em nossa vida, terminar 
de um namoro, desfazer 
amizades, é o final de um ciclo 
para o início de outro.
O luto tem cinco fases, a 
negação, a raiva, a barganha, a 
depressão e a aceitação.
A negação serve como defesa, 
que de alguma forma alivia 
o impacto da notícia, onde a 
pessoa se isola para fugir do 
convívio social, solidão, tristeza 
e arrependimento são 
presentes nessa fase.
Já raiva, serve para expressar o 
ressentimento, a revolta contra 
si próprio e contra as pessoas.
Na barganha, e onde a pessoa 
imagina que pode negociar, 
fazer acordo para que tudo 
volte a ser como era antes, se 
questiona o que poderia 
ter feito diferente.
A depressão traz à tona o 
sofrimento mais profundo 
e se dá conta que a perda é 
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Fases do luto! 

inevitável, se isola do mundo, 
sofre calado no seu mundo 
de introspecção, sensação de 
melancolia, impotência, culpa, 
se essa fase se prolongar 
pode virar doença.
Na aceitação a pessoa aceita o 
que aconteceu, já que não pode 
mudar os fatos, o melhor a fazer 
é seguir a vida, sem se entregar 
ao desespero, fica a saudade 
dos momentos bons.
O luto tem normalmente tempo 
para começar e acabar, cada 
pessoa tem seu tempo, a dor 
precisa ser sentida e superada, o 
sofrimento é opcional.
Quer entender como é possível 
transformar sua vida? Posso te 
mostrar como fazer, posso te 
ajudar nesse caminho de cura e 
autoconhecimento.

 A perda auditiva é uma 
condição que afeta mais de 
460 milhões de pessoas em 
todo o mundo, de acordo 
com a Organização Mundial 
da Saúde. A mesma fonte ainda 
afirma que o quadro, até 2050, 
pode piorar. Isso porque a ten-
dência é que chegue a 900 
milhões de pacientes com esse 
problema de saúde. A perda 
auditiva afeta severamente 
a qualidade de vida de uma 
pessoa, de modo que, uma 
pessoa surda ou parcialmente 
surda, deve modificar grandes 
áreas da sua vida.

“A perda auditiva pode ter 
várias causas”, explica a Dra. Rita 
de Cássia Guimarães, otorrino-
laringologista especializada em 
otoneurologia. Para entendermos 
melhor sobre essa condição, 
confira 3 das principais causas 
da perda auditiva.

Você sabe quais são 
as principais causas 
da perda auditiva?

CONHEÇA ALGUNS 
PROBLEMAS 
DE SAÚDE 
QUE PODEM 
OCASIONAR ESSA 
CONDIÇÃO

l Presbiacusia
Presbiacusia é uma doença auditiva comum na terceira idade. De acordo com a especialista, 
“a perda, nesse caso, ocorre de maneira neurossensorial, progressiva e afeta as duas orelhas”. 
Apesar de ocorrer geralmente na melhor idade, mediante a exposição intensa a ruídos, fones 
de ouvido frequentemente e a medicamentos tóxicos, a perda auditiva pode ser antecipada. 

l Perda auditiva 
induzida por ruído
A julgar pelo tempo de 
exposição e intensidade 
do ruído, existem sons 
que podem prejudicar e 
muito a saúde auditiva. 
Rita afirma que os 
ouvidos têm estruturas 
complexas delicadas e 
podem ser facilmente 
deterioradas de maneira 
irreversível. Isso porque, 
quando o som penetra 
o canal do ouvido, ele 
provoca vibrações no 
tímpano e em 3 ossículos 
que ficam na região: 
martelo, bigorna e 
estribo. Essa vibração 
produz ondulações nos 
líquidos da orelha interna 
e estimula as células 
sensoriais que, por sua 
vez, estimulam o nervo 
e as vias de audição 
até o cérebro. Assim, 
“dependendo do ruído, 
as células sensoriais 
podem ser afetadas, o 
que provoca a perda 
auditiva”, explica a 
médica. 

l Otosclerose
Uma causa muito comum que combina fatores genéticos e 
ambientais é a Otosclerose. Assim, caso algum parente ou 
familiar tenha perda auditiva, é muito comum o problema se 
manifestar em outras gerações. Isso ocorre porque, “a doença 
faz com que ocorram alterações no osso estribo (osso localizado 
dentro do ouvido) ou até mesmo em algumas regiões da cóclea”, 
alerta Rita. Mais comum em mulheres do que em homem, 
bem como mais rara em pessoas de pele negra, a Otosclerose 
normalmente aparece na faixa dos 20 a 30 anos de idade e se 
torna mais séria quando atinge mulheres gestantes.
Os cuidados com a saúde auditiva são muito escassos atualmente 
pela sociedade em geral. No entanto, visto que a perda auditiva 
ocorre geralmente de forma gradual e praticamente imperceptível 
pelo paciente, é essencial um cuidado especial para essa área 
do corpo. “Não utilizar cotonetes para limpar o canal auditivo, 
tampouco o fone de ouvido sempre em volumes muito altos e 
sem um descanso para as vias auditivas e ainda não se expor 
frequentemente a altos ruídos, são algumas das atitudes de 
prevenção que devemos ter”, finaliza a médica. 

l Monitore o volume dos sons
A Sociedade Brasileira de Otologia (SOB) realizou um estudo 
com 68 jovens em São Paulo, concluindo que apenas 14 deles 
escutam música com volume mais baixo do que 85 decibéis (dB), 
valor que é considerado seguro para os ouvidos.
Os valores médios ficaram entre 92 dB e 109 dB. Uma furadeira 
utilizada em construção, por exemplo, atinge volume de até 105 dB. 
Além disso, os alunos que participaram do levantamento passam até 4 
horas diárias com os fones de ouvido, tempo avaliado como excessivo.
Tudo isso pode provocar consequências graves, chegando até 
a perda auditiva precoce. É preciso associar nossos hábitos e 
atividades com formas de proteger a saúde dos nossos ouvidos. 
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.
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Os assuntos de trabalho estão em pauta, 
virginiano, sendo um ótimo momento para 
colocar energia nos projetos que estão em 
andamento, incluindo novidades ou fazendo 
ajustes neles. Você também pode planejar e 
programar novos projetos. É um momento 
de mais visibilidade e sucesso, ótimo para 
mostrar o que você tem de melhor, com 
iniciativa, coragem e ousadia.
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creme de leite e metade do leite.
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Cuide bem de suas relações, pisciano, 
especialmente as relações familiares e afetivas. 
É hora de deixar sua vida em ordem, ter as 
conversas pendentes e resolver também coisas 
práticas que possam deixar sua vida mais leve, 
dinâmica e saudável. A fase é boa para avaliar 
o papel de cada pessoa em sua vida e também 
para fazer planos envolvendo seus parceiros 
de vida e de trabalho.
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É importante encontrar o tempo do descanso e 
do prazer, taurino, algo que é tão importante para 
você. O céu do momento permite investimentos 
e cuidados extra consigo mesmo e é super 
favorável para os assuntos do coração. Mas 
vá com calma nas expectativas, pois são elas 
que podem atrapalhar você. Na dúvida sobre 
qualquer coisa, converse. É melhor esclarecer 
do que criar ilusões ou expectativas.
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MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?
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É hora de diminuir o ritmo e olhar para dentro, 
canceriano. Olhe para suas emoções, cuide do 
coração, das coisas que está sentindo e vivendo. 
A semana é tudo de bom para resolver assuntos 
antigos e pendências de qualquer natureza. Os 
contatos e conversas podem ser produtivos e 
inspiradores, mas é preciso saber ouvir e ser 
prático ao falar para evitar discussões e mal 
entendidos.
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O momento é de mudanças, escorpiano, sendo 
uma ótima semana para organizar coisas e 
desapegar. Isso vale para os assuntos subjetivos 
ou práticos da vida. É um momento interessante 
para os relacionamentos, com mais diálogo, 
troca, intensidade e profundidade. A relação 
com amigos também está favorecida, sendo um 
ótimo momento para conversar sobre questões 
importantes.
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Uma ótima semana para organizar a rotina e 
cuidar das coisas de trabalho, capricorniano. 
Mas os assuntos ligados ao prazer estão também 
em pauta e é importante se organizar de forma 
a ter espaço para tudo que é importante neste 
momento. Uma ótima semana para resolver 
pendências e também para cuidar de sua saúde. 
Planejar os próximos passos e estratégias de 
trabalho também é bem-vindo.
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Um ótimo momento para se divertir, aquariano, 
com ênfase nos assuntos ligados ao prazer e 
os relacionamentos. As conversas são bem-
vindas e inspiram, resolvem e ajudam no 
planejamento. Aproveite essa fase de diálogo 
extra para esclarecer e resolver coisas com 
os outros. Se você precisa fazer mudanças 
em alguma área da sua vida, o momento 
também é esse.

Palavra cruzada
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2 de setembro de 2021

É uma fase de mais alegria e bons momentos, 
libriano, que deve ser bem aproveitada. Talvez 
você intercale os momentos de convivência 
e relação com outros de mais isolamento e 
introspecção e isso é bastante saudável sob o 
céu deste momento. O momento é bom também 
para o autoconhecimento, a espiritualidade e 
os estudos. Nas relações, cuidado para não 
criar expectativas altas demais.

É um momento mais dinâmico e importante 
para você, geminiano. Aproveite que as 
emoções estão à flor da pele para entender 
melhor o que está sentindo. Assuntos pessoais 
e familiares podem estar em pauta, pedindo 
mais cuidados e atenção. Inclusive, estar em 
dia com a organização da casa e dos assuntos 
pessoais pode ajudar no planejamento e sucesso 
das questões de trabalho.

Humor

Para a calda:
l 1 xícara (chá) de açúcar 
l 1/2 xícara (chá) de água
 
Para o bolo:
l 2 xícaras (chá) de leite 
l 7 colheres (sopa) de farinha de trigo 
l 1 lata de leite condensado 
l 2 colheres (sopa) de açúcar 
l 100 g de queijo parmesão ralado 
l 100 g de coco ralado úmido e adoçado 
l 4 ovos

Em uma panela, coloque a água junto com 
o açúcar. Deixe cozinhar em fogo baixo até 
caramelizar. Coloque a calda em uma forma de 
furo central e reserve. No liquidificador, coloque 
todos os ingredientes da massa e bata bem 
até obter uma mistura homogênea. Transfira 
o conteúdo do liquidificador para a forma 
caramelizada. Leve para assar em forno pre-
aquecido a 180º C por aproximadamente 40 
minutos ou até dourar. Diferente do pudim, 
não precisa assar em banho-maria! Depois 
que retirar do forno, espere amornar para 
desenformar e leve para a geladeira por 4 
horas. Se quiser dar um toque extra, salpique 
coco ralado depois que estiver desenformado.

Padre e a vaca
Padre recém chegado na paróquia do interior encontra na estrada uma 

menina, puxando uma vaca. 
E pergunta: 

- Onde vai, minha menina?  
- Vou levar a vaca para cruzar com o touro do Seu Zé.

O padre escandalizado, imaginando a cena que a menina iria ver, diz:  
- Será que seu pai não poderia fazer isto? 

E ela responde: 
- Não. Tem que ser com o touro mesmo.

Justa causa
O chefe de um RH justifica a um candidato solteiro por 

que não vai contratá-lo:
- Desculpe, mas nossa empresa só trabalha com 

homens casados.
- Por quê? Por acaso são mais inteligentes e mais 

competentes do que os solteiros?
- Não, mas estão mais acostumados a obedecer.

Comida boa
Quando meu primo estava com 7 anos foi almoçar 
na casa de um amiguinho. Ao terminar o que havia 

em seu prato, ele não quis comer mais. A mãe de seu 
amiguinho então perguntou se ele não tinha o costume 

de repetir a comida. Ele respondeu:
– Tenho, sim. Mas só quando gosto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Bolo queijadinha cremoso

Comunicação e organização são as palavras 
chave da sua semana, ariano. Converse sobre 
suas ideias, troque com quem é importante para 
você e planeje e organize sempre. É fundamental 
estar com a rotina em dia para dar conta de 
novidades que podem surgir. Cuidado para não 
perder o foco e descanse sempre que sentir 
necessidade. Os cuidados com a saúde são 
essenciais neste momento.

A semana é muito boa para estar com seus 
amigos, leonino, e cuidar bem das verdadeiras 
amizades. Até mesmo no trabalho, o contato 
com grupo e atividades que envolvam outras 
pessoas devem ser priorizados neste momento. 
É uma boa semana para avaliar seus objetivos 
e estratégias e fazer planos para o futuro, 
valorizando e utilizando melhor os recursos 
que você já tem.

Os relacionamentos estão em pauta, sagitariano, 
e é um bom momento para estar junto , trocar, 
conversar, compartilhar e até mesmo fazer ajustes. 
Nos assuntos profissionais o céu pede praticidade 
e atitude, ousadia e ajustes. Nada de empurrar 
problemas ou pendência: a hora de resolver é 
agora. O momento é bastante favorável para 
escolher os próximos passos e planejar com 
seus parceiros o futuro.
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l QUINTA (02)
Sergião Wolfart, Felipe Garcia, Giovanna Hort, 
Gerson Sander, Ronaldo Gonçalves, 
Manoela Aline Silva

l SEXTA (03)
Jaqueline Zastrow, Bruna Souza, Sandra Roxa, 
Sidinei Hudach, Marlize Maria Marschall 
Tonelli, Cesar Tonin, Zilda Silva, Marlene 
Hardt, Gustavo Franke Rech, Dirce Ulkoski, 
Michelle Morgan

l SÁBADO (04) 
Maria Ozorio Ertel, Cleusa Pacheco, Cláucia 
Aline Uhry, Ivone Blasius, Sinara Diehl, 
Carmem Cleveston Luciano Schaefer, Elma 
Ansina, Celestino Teixeira, Ju Coppetti, Eloísa 
Schwantes, Vanice Vogt

l DOMINGO (05)
Neili Koch, Leandro Marcondes 

l SEGUNDA (06) 
Jose Ferreira, Thays Fernanda, Luciano Kuntz, 
Valdete Souza, Inês Becker, Rafaella Soares, 
Edivaldo Candido, Lenir Adriani Bohrer 
Fumagalli, Neilor Thomas, Adriani Bohrer 
Bohrer, Sabrina Schmidt, Rejane Delazari

l TERÇA (07)
Lusiane Dorneles, Joceine Debona, Mirian 
Stubbe, Elizandra Morgenstern Haupt, 
Robison Janke, Maicon Stefan, Arlete Horn,
Idene Terezinha

l QUARTA (08) 
Mariana Herdt, Katiuscia Stolarski, Patrícia 
Cristine Hoffmann Frank, Claudia Bernardi, 
Ana  Gabriela, Jair Cordeiro

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

Marechal Cândido Rondon - PR
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Aniversariantes 
da Semana 

 O tim tim da semana 
vai para o Neilor 
Thomas que na 

segunda-feira (06) 
completa mais um 

ano de vida. Na foto 
ele está acompanhado 

da esposa Laise. 
Felicidades

Toda e beleza do 
casal Letícia Fischer 

e Luiz Henrique 
Arndt que trocaram 

o ‘sim’ no último 
sábado (28)

O casal Jaime e Alice Zanelatto, de 
Mercedes, comemorou recentemente 
Bodas de Ouro.  Eles recebem a 
homenagem dos filhos, nora, genros e netos

Quem aniversária neste sábado (04) é a  Vanice Vogt. Ela recebe a homenagem 
dos filhos Ana e Miguel e também do marido Felipe 

Karin Fotografias 
registrou, no último 

sábado (28), o enlace 
matrimonial de 

Leandro Giacomini 
e Bruna Janjar. 

Felicidades ao casal

KARIM FOTOGRAFIAS
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Recape asfáltico é inaugurado 
em Entre Rios do Oeste

TRATA-SE DE PAVIMENTAÇÃO NA LINHA DIVISA Ü

Direto do campo para a mesa. 
Essa é a visão da Feira do Produtor 
de Quatro Pontes, que permanece 
funcionando normalmente junto ao 
Centro de Eventos Seno José Lang, 
respeitando todas as medidas de 
prevenção à Covid-19, com o apoio 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. Com o melhor da área 
rural, cinco produtores expõem ao 
comércio produtos de qualidade, 
inclusive sem agrotóxicos, e com 
preços bem acessíveis.  

De tradição no município, a 
venda de produtos coloniais fresqui-
nhos, saudáveis, orgânicos e seguros 

é realizada sempre na sexta-feira, 
somando mais de 30 opções, desde 
embutidos, verduras, legumes, ovos, 
pães, bolachas, melado, chimia, 
entre outros. Além de auxiliar na 
renda familiar, a Feira do Produtor 
valoriza a produção local, oportuniza 
uma alimentação mais saudável, 
movimenta a economia da cidade e 
promove o desenvolvimento social 
do município. 

Nesta quarta-feira (25), inclusive, 
comemora-se o Dia do Feirante e 
para o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Davi Boufleuher, 
é um orgulho ver que a agricultura 

 Na sexta-feira (27) foi realiza 
a solenidade de inauguração do 
recape asfáltico na localidade de 
Linha Divisa, com área total de 
22.795,39m² (4.546,99 metros 
lineares), executado com recursos 
próprios do município e investi-
mento de R$ 884.593,59.

O evento contou com a presença 
do prefeito Ari Aloisio Maldaner, 
vice- prefeito Luciano Schaefer, 
secretários, vereadores, presidente 
da Associação de Moradores de 
Linha Divisa, Valter Diemer e demais 
munícipes. Também esteve pre-
sente Luciano Scherer, assessor do 
deputado estadual Hussein Bakri.

Na ocasião o presidente da 
Associação de Moradores de Linha 
Divisa, Valter Diemer enalteceu a 
importância do recape asfáltico para 
a locomoção dos munícipes com 
mais segurança, tal como a agilidade 
no escoamento da produção. Diemer 

 Iniciou na terça-feira (31) a 
programação do Primer Festival 
Internacional de Coros Escolares 
“Viraliza Tu Canto” realizado no 
Chile. O Coro Municipal Juvenil 
de Nova Santa Rosa mantido pela 
Secretaria de Educação e Cultura 
por meio da Prefeitura Munici-
pal está participando e terá sua 
apresentação transmitida online 
nesta quinta-feira (2).

Conforme o regente, Gerson 
Daniel Giese, o Coro de Nova 
Santa Rosa interpretará a música 
“Águas de Março” de Tom Jobim. 
A produção, filmagem e edição 
do clipe é de Matheus Egewarth. 
Gravação das vozes de Evandro 
Andrejeski, com solo do acordeo-
nista Germano Stein. A preparação 
vocal tem como responsável a 
cantora lírica, Michele Coelho. 
Os figurinos e cenários foram 
escolhidos por criatividade dos 
cantores nova-santa-rosenses, 
sob coordenação de Vanessa, 
Evellyn, Pamela e Eduardo Bauer.

O evento “Viraliza Tu Canto” 
é organizado pelo maestro e 
também membro da Associação 
Latina Americana de Canto Coral 
– ALACC – Ricardo Curihuinca 
Vergara. O evento internacio-
nal reunirá 21 apresentações do 
Chile, Brasil, Columbia, Uruguai, 
Paraguai e Argentina.

O Coro Municipal Juvenil de 
Nova Santa Rosa foi especial-
mente convidado para participar 
e encerrará as apresentações na 
quinta-feira (2). “Isso é uma honra, 
e demonstra que nosso trabalho é 
de excelência, tanto na produção 
do clipe, preparação das vozes 
e da Secretaria de Educação e 
Cultura que não mede esforços 
para incentivar o canto coral”, 
defende o regente, Gerson.

Para assistir o “Viraliza Tu 
Canto” basta acessar o You-
Tube na página do Festival ou 
o Facebook do Departamento 
de Cultura, onde será compar-
tilhado um link do evento.

 
PARA PARTICIPAR 
DO CANTO CORAL

O Coro Municipal Juvenil de 
Nova Santa Rosa atende alunos a 
partir dos 12 anos de idade e as 
inscrições estão abertas durante 
todo o ano. Para participar basta 
que os pais ou responsáveis 
façam a inscrição do aluno no 
Departamento de Cultura que fica 
localizado em anexo ao Teatro 
Municipal Gustavo Fischer. 

agradeceu a municipalidade pela 
conclusão dos trabalhos realizados 
e pela preocupação com o bem 
estar dos cidadãos entrerrienses. 

Em seu discurso o prefeito men-
cionou a importância desta obra para 
os munícipes e de maneira especial 
aos produtores que diariamente 
utilizam-se desta via para realizar 
suas atividades, além de proporcio-
nar muito mais segurança a toda a 
população que a utiliza. Ari, afirmou 
que novas obras e investimentos 
serão realizados para atender as 
demandas e suprir as necessidades 
dos produtores rurais. Sabemos da 
importância que o agronegócio traz 
para o município; por isso faremos 
tudo o que for possível para con-
tribuir e incentivar os produtores 
entrerrienses. Declarou

PROJETO MEU CAMPINHO
Na ocasião o assessor do deputado 

estadual Hussein Bakri realizou o 
repasse de recursos no valor de R$ 
320.000,00 que serão destinados 
para o Projeto Meu Campinho, 
repasse esse efetuado pelo depu-
tado estadual Hussein Bakri, ao 
município de Entre Rios do Oeste.

O projeto constitui em espaços com 
conjunto de equipamentos públicos para 
a prática esportiva nas comunidades 
dos municípios paranaenses. O obje-
tivo do projeto, que é implantado 
pela Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas, vai 
além da prática esportiva e busca 

promover uma melhoria na qualidade 
de vida das famílias.  

O prefeito Ari agradeceu imen-
samente ao Deputado Hussein 
Bakri, por mais este importante 
recurso com o qual o município 
foi contemplado, enaltecendo o 
apoio do Deputado, para o bem estar 
dos munícipes, progresso e forta-
lecimento de Entre Rios do Oeste. 
Evidenciando a importância dos 
incentivos oriundos do Deputado 
Hussein, para a realização de ações 
que vão ao encontro das necessi-
dades da comunidade entrerriense.

 A partir desse mês com a rea-
lização dos exames de ultrassono-
grafia digital e de alta resolução 
na Unidade de Atenção Primária à 
Saúde da Família (UAPSF), a Secre-
taria de Saúde de Pato Bragado 
está ampliando os atendimentos 
voltados à saúde preventiva das 
mulheres, principalmente gestantes. 

Por meio do equipamento e 
sob a supervisão do ginecologista 
e obstetra, Carlos Nascimento é 
possível a realização dos exames 
de ultrassonografia transvaginal, 
obstetrícia simples, obstetrícia com 
doppler, transluscência nucal e 
obstétrica de primeiro trimestre.

Ele serve para auxiliar no diag-
nóstico de possíveis malforma-
ções fetais, detectar a gestação 
de múltiplos, idade gestacional, 
análise morfológica, aspectos da 
placenta, sexo, batimentos cardíacos 

Exames locais ultrassonografia facilitam a 
rotina de mulheres e gestantes de Pato Bragado

e problemas cromossômicos.
A atendente de loja, Andrieli 

Vogt já sente os resultados de contar 
com tudo que precisa na gestação 
até o nascimento de Chloe Rafaela 
pelo Serviço Único da Saúde (SUS). 
Aos 27 anos, ela conta que a filha 
nascerá em setembro e que dos 
cinco exames de ultrassom, o último 
foi realizado em Pato Bragado, logo 
após a implantação do ultrassom. 
“Antes eu perdia meio-dia de ser-
viço, pois tinha que ir a Toledo. 
A Secretaria de Saúde fornece o 
transporte, mas era sempre mais 
demorado porque ocorria em outra 
cidade e meu marido nem sempre 
podia acompanhar por conta do 
trabalho”, revela. 

Agora em questão de pouco 
tempo, ela menciona que já é aten-
dida com comodidade e tranquili-
dade. “Além disso, o doutor Carlos 

é um profissional muito atencioso 
e demonstra muito conhecimento 
e segurança. Obrigada a Secretaria 
de Saúde por mais essa preocu-
pação com a saúde e bem-estar 
das gestantes”, enaltece. 

DIAS E HORÁRIOS
As consultas são realizadas nas 
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terças-feiras, das 15h40 às 19 horas 
e nas quintas-feiras, das 8 às 12 
horas, mediante agendamento a 
cada dia 20 do mês. 

Já os exames solicitados previa-
mente por Carlos Nascimento ou 
outros profissionais do município 
e ocorrem nas terças-feiras, das 
13h às 15h40. 

Feira do Produtor oferece produtos de qualidade e com preços acessíveis

familiar é forte no município. “A 
Feira do Produtor faz parte da his-
tória de Quatro Pontes, pois existe 
há mais de 20 anos. O município 

tem investido e apoiado o pequeno 
produtor, ofertando condições para 
que produzam cada vez mais e 
melhor”, diz. 
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Coro Municipal Juvenil 
de Nova Santa Rosa 
participa de Festival 
Internacional de Coros 
Escolares do Chile
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Construção de passeios públicos passa a ser 
subsidiada pelo governo de Pato Bragado

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa abaixo torna público que irá requerer 
do IAT a Licença Prévia para o  empreendimento 
a seguir especificado:
Empresa: LOTEADORA UNIÃO LTDA
Atividade: Loteamento Frost
Endereço: Chácara n° 05, Perímetro Urbano
Município: Nova Santa Rosa – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa abaixo torna público que irá requerer 
do IAT a Licença Prévia para o empreendimento 
a seguir especificado:
Empresa: LOTEADORA CRESCE FORTE LTDA
Atividade: Loteamento Império
Endereço: Chácara n° 1.A, Perímetro Urbano
Município: Nova Santa Rosa – PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JAIR ROBERTO FRITZEN torna público que 
recebeu do IAT, a Licença de Operação para 
ATIVIDADE DE SUINOCULTURA - SISTEMA 
TERMINAÇÃO instalada NO LR. 37 DO PERI-
METRO K-10, LINHA ORIENTAL NO MUNICÍPIO 
DE PATO BRAGADO - PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
JAIR ROBERTO FRITZEN torna público que irá reque-
rer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação 
para SUINOCULTURA - SISTEMA TERMINAÇÃO 
instalada NO LR. 37 DO PERIMETRO K-10, LINHA 
ORIENTAL NO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS 
URBANOS LTDA , comunica que está requerendo 
o pedido de licença prévia para implantação de 
duas novas valas de recebimento de resíduos no 
Aterro Sanitário localizado no Lote Rural n.11/A/B, 
Matrícula 29.300, na Linha Km 13, no município 
de Pato Bragado-PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE ENCERRAMENTO OPERACIONAL

A empresa CCK PRESTADORA DE SERVIÇOS 
URBANOS LTDA , comunica que está requerendo 
o encerramento operacional de valas antigas de 
recebimento de resíduos no Aterro Sanitário (por 
meio da apresentação do o PRAD - Plano de 
Recuperação de Área Degradada) localizado 
no Lote Rural n.11/A/B , Matrícula n.29.300 , na 
Linha km 13, no município de Pato Bragado-PR.

 SÚMULA DE PEDIDO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Jacir Joarez Cotica torna público que irá requerer ao 
IAT, Licença de Operação para Suinocultura a ser 
implantada no Lote Rural nº 11/A/A-1, 22º Perímetro, 
S/, Sitio, Linha Arroio Fundo, Pato Bragado, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Sergio Luis Barbian torna público que recebeu 
do IAT, Licença de Operação para Suinocultura 
implantada no Lote nº 234/A, 13º Perímetro, 
Linha Bandeirantes, Marechal Cândido Rondon, 
Paraná. Validade: 19/10/2021.

 Prefeito Mano: “Programa objetiva a padronização na 
edificação de passeios para proporcionar condições de 

acessibilidade e melhoria da mobilidade urbana” 

Já está valendo em Pato Bragado 
o programa de incentivo à construção 
de passeios em ruas e avenidas da 
cidade. Criado pela administração 
municipal, foi aprovado em votação 
final pela Câmara de Vereadores. 

Segundo o prefeito Leomar Roh-
den, o Mano, o programa objetiva 
a padronização na edificação de 
passeios para proporcionar condi-
ções de acessibilidade e melhoria 
da mobilidade urbana. 

O gestor informa que o pro-
grama será executado mediante o 
fornecimento de projeto técnico, 
elaborado pelo departamento de 
Engenharia e Planejamento Urbano 
para a construção dos passeios e 
reembolso das despesas de aquisição 
de lajotas tipo paver, até o valor de 
R$ 44 por m² de lajota. “A quanti-
dade de metros quadrados a serem 

subsidiados também será definida 
pela engenharia, de acordo com o 
projeto técnico fornecido”, reforça.

As despesas com mão de obra 
e demais materiais necessários 
para a construção do passeio, não 
serão subsidiados pela prefeitura 
e ficarão, portanto, por conta do 
proprietário do imóvel. 

CONDIÇÕES DO 
ENQUADRAMENTO

Para a concessão do incentivo, 
os interessados devem comparecer, 
inicialmente, no departamento de 
Engenharia para receberem a devida 
orientação. Feito isso, um requeri-
mento deverá ser protocolado pelo 
proprietário, acompanhado da matrí-
cula do imóvel ou escritura pública e 
certidão negativa de débitos muni-
cipais do requerente. 

A engenharia irá aferir as medi-
das da calçada do requerente para a 
definição da quantidade de metros 
quadrados a serem subsidiados e a 
respectiva confecção de projeto padro-
nizado do passeio a ser executado. 

Os requerentes terão 60 dias para 
construção do passeio, comunicarão a 
engenharia sobre a conclusão e apre-
sentarão nota fiscal de aquisição das 
lajotas tipo paver. Se a execução da 
calçada estiver em conformidade com 
o projeto, será efetuado o pagamento 
do incentivo, caso contrário o projeto 
de pedido do subsídio será indeferido. 

Quatro Pontes foi contemplado 
com novo incentivo financeiro de 
investimento para a área da saúde. 
O deputado estadual Do Carmo 
pleiteou a liberação de R$ 170 mil 
ao município para transporte sani-
tário no Programa de Qualificação 
de Atenção Primária à Saúde, na 
modalidade fundo a fundo, visando 
à aquisição de uma ambulância 
de suporte básico, a fim de que o 
atendimento à população possa 
ser reforçado. 

O parlamentar esteve recente-
mente na prefeitura e foi recebido 

pelo prefeito João Laufer e o vice-
-prefeito e secretário de Adminis-
tração, Tiago Hansel, no gabinete. 
Também se fizeram presentes, o 
secretário de Finanças, Paulo Brandt, 
a secretária de Educação, Cultura 
e Esportes, Araceli Basso Tauchert, 
e a secretária de Gabinete e Pla-
nejamento, Sirlei Wickert, além da 
assessora parlamentar, Cleci Loffi.

O deputado estadual Do Carmo 
aproveitou a oportunidade para con-
tar sua história e falar um pouco do 
trabalho que tem desenvolvido pelas 
pessoas junto ao Governo do Estado.

Deputado estadual Do Carmo disponibiliza 
R$ 170 mil para Quatro Pontes

VANDERLEIA KOCHEPKA
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Margarete Fritzen Biasibetti torna público 
que irá requerer ao IAT, Licença Ambiental 
Simplificada para Suinocultura – Sistema de 
Crechário a ser implantada no Lote Rural nº 
24-A, 41º Perímetro, Pato Bragado, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Sergio Luis Barbian torna público que irá 
requerer ao IAT, Renovação de Licença 
Ambiental Simplificada para Suinocultura a 
ser implantada no Lote Rural nº 234/A, 13º 
Perímetro, Linha Bandeirantes, Marechal 
Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu 
do IAT, Renovação de Licença de Operação 
para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA.
ATIVIDADE: Depósito e comércio de agrotóxicos
ENDEREÇO: Rod. PR 239, Km 18, s/n - Distrito 
de Novo Sarandi
MUNICÍPIO: Toledo - PR
VALIDADE: 06/08/2023

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA

RODOLFO CARLOS WUNDRAK torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada 
para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TER-
MINAÇÃO a ser implantada NO LOTE RURAL 
N° 37/B DO 21° PERÍMETRO, DISTRITO 
DE MARGARIDA, MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON/PR. 

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

SERGIO FRANCISCO SCHNEIDER, torna público 
que ira requerer do IAP Renovação da Licença 
Ambiental Simplificada para Suinocultura, implan-
tado no Lote Rural 17/B/B/19/A/B, Per 20, Linha 
São João no Município de Quatro Pontes, PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SERGIO FRANCISCO SCHNEIDER, torna público 
que recebeu do IAP Renovação de Licença de 
Operação para Suinocultura, implantado no Lote 
Rural 17/B/B/19/A/B, Per 12, Linha São João no 
Município de Quatro Pontes, PR, com validade até. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Silmar Lino Helscher, Joici de Paris Helscher, 
Vitorio de Paris e Carmem de Paris, tornam 
público que receberão do IAT, a Licença Ambiental 
Simplificada para a atividade de Piscicultura 
comercial em uma área total de até 11.923 m2 
a ser implantada no Lote Rural 52-A da gleba 
26 - distrito de Vila Celeste - Santa Helena – Pr, 
com validade até 23/08/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

Maria P. Finger, Ricardo J. Finger, Vanessa C. 
Finger e Andre C. R. Dos Santos, tornam público 
que receberam do IAT, a Licença de Instalação 
para a ampliação da atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 3.200 animais, 
a ser implantada no Lote Rural número 104 e do 
lote 124 da gleba 11 – distrito de São Roque no 
município de  Santa Helena – Pr, com validade 
até 26/08/2022.



Tribuna do Oeste16 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
2 de setembro de 2021


