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Faltam trabalhadores 
em Marechal Cândido

Rondon e região

A Agência do Trabalhador de Marechal Rondon – SINE – dispõe, 
diariamente, entre 250 e 300 vagas de trabalho, nas mais diversas funções 

profissionais, para toda a região. Muitas são preenchidas, porém, novas 
vagas surgem. Para entender um pouco mais sobre estas centenas de vagas 

disponíveis, a reportagem do jornal Tribuna do Oeste ouviu o diretor da 
Agência do Trabalhador local, Sergio Marcucci. Ele destacou que faltam 

trabalhadores, especialmente para vagas nas indústrias, porém, para 
muitas das vagas o que falta é qualificação profissional. Apesar de tudo isso, 
Marechal Rondon é destaque na colocação de trabalhadores, todos os meses.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA: 
O QUE PRECISO X O QUE QUERO

(*) Renata Burgo Fedato é professora da Escola 
Superior de Educação do Centro Universitário Inter-
nacional Uninter
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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.
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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 maior seca dos últimos 91 anos é a 
principal ameaça à próxima safra de grãos 
do Brasil. O plantio da soja deveria começar 
em setembro, mas, por conta da falta de 
chuvas, enfrenta problemas em várias regi-
ões. E o risco climático já entrou no radar 
de economistas como um fator que pode 
pressionar os preços da comida e provocar 
estragos na inflação do ano que vem. Se 
esta previsão se confirmar, não vamos ter 
um cenário tão amistoso para alimentos, 
o que pode pressionar a inflação de 2022. 

A falta de chuvas é uma das maiores 
preocupações dos produtores hoje. No 
momento, a maioria dos agricultores do 
Paraná, por exemplo, está com os insumos 
no galpão - adubos, sementes, herbicidas -, 
mas o clima não é favorável ao plantio. E, 
se a soja atrasar muito, pode comprometer 
também o milho safrinha, que é plantado 
logo após a colheita da soja. 

O risco de chuva escassa é concreto e 
consta nas previsões dos meteorologistas. 
As previsões são de que as chuvas devem 
voltar nos próximos dias. Mas, em dezem-
bro, o cenário pode mudar, com a redução 
das precipitações. A segunda metade da 
primavera e o verão deverão ser marcados 
pelo fenômeno climático da La Niña, que 
reduz as chuvas na região. Os efeitos da La 
Niña serão mais sentidos a partir do final 
de novembro e o fenômeno deve continuar 
até o primeiro trimestre de 2022.

Apesar da falta de chuva, e mesmo com 
custos, em média, 30% maiores em relação 
aos do ano passado (no caso da soja), os 
agricultores estão dispostos a ampliar a 
área plantada de praticamente todas as 
lavouras. Isso se deve aos bons preços das 
commodities agrícolas no mercado interna-
cional - o que, na contramão, também tem 
efeitos diretos na alta da inflação no País.

Nas projeções do Ministério da Agricultura, 
algodão, arroz, milho e soja terão aumentos 
de área plantada, na safra 2021/2022, em 
relação à última safra. Com esse aumento 
de área, a projeção de safra feita é de 289,6 
milhões de toneladas, o que configuraria 
um novo recorde.

Mas, o cenário pode não ser tão positivo 
assim.  Os preços da soja e do milho se 
mantiveram em patamares elevados nos 
últimos tempos, em boa parte, pela grande 
liquidez de recursos no mercado internacio-
nal, injetados pelos estímulos fiscais dados 
pelo governo americano e pelos juros baixos 
naquele país. Agora, com a sinalização do 
governo dos Estados Unidos de retirada 
desses estímulos e aumento de juros, a 
perspectiva de recuo dos preços, que já 
começou, deve se acelerar.

(*)Renata Burgo Fedato

Safra 
ameaçada 

 FERNANDA BOURSCHEIDT

                                                             

É muito comum vermos familiares 
afirmando que as crianças não têm noção 
do valor do dinheiro, pois “acham que dá 
em árvore”! E lhes pergunto: por que não 
poderiam achar isso, afinal de contas, 
nunca veem o dinheiro em suas mãos e 
não sabem seu real valor, não é mesmo?

Atualmente, o dinheiro está de forma 
ainda mais abstrata, principalmente 
por estarmos em uma era em que o 
dinheiro físico quase não é mais utilizado, 
dando espaço aos cartões, pagamen-
tos automáticos e instantâneos, entre 
tantas outras formas. Se voltarmos um 
pouco no passado, veremos que as 
crianças iam até uma vendinha para 
comprar balas, biscoitos, bolinhas de 
gude, com suas moedinhas em mãos. 
Hoje já não é mais assim.

E então, como criarmos a consciência 
em nossas crianças de que o dinheiro 
tem valor, que podemos poupar e, ainda 
mais, que é possível “aumentar” seu 
dinheiro quando se economiza?

Num trabalho de responsabilidade cole-
tiva, família e escola devem atuar juntas 
demostrando às crianças que é diferente 
o “querer” do “precisar”. Esses dois verbos 
devem ser analisados de forma conjunta, 
evidenciando que todos nós pertencemos 

a uma sociedade do consumo e queremos 
muito, mas muitas vezes não precisamos 
daquilo que queremos.

Trabalhar estas duas questões “pre-
cisar” e “querer” é papel dos pais, com 
apoio da vivência escolar e de projetos de 
educação financeira que evidenciem às 
crianças que o dinheiro, ao ser poupado, 
pode resultar em um grande projeto neces-
sário e que também, de forma consciente, 
pode atender ao que queremos.

O velho porquinho de porcelana que 
havia como tradição nas famílias atual-
mente já não é mais símbolo de economia. 
Entretanto, quando falamos de educação 
de crianças em desenvolvimento das per-
cepções abstratas, deve-se ter o concreto, 
no caso, o dinheiro como representação 
física, do valor que corresponde. Por isso, 
a dica de ter o porquinho em casa, um 
pote em que se juntam as moedas, ou 
até mesmo os minis cofres, já possibilitam 
a ideia de que ao guardar, economizar, o 
dinheiro rende.

Além disso, conversar sempre aber-
tamente com as crianças sobre a satis-
fação imediata dos nossos desejos é 
extremamente necessário. Quantos adul-
tos não conseguem frear seus desejos 
instantâneos e acabam se afundando 

em dívidas? Certamente, despertar nos 
pequenos o autocontrole é sem dúvida 
uma das maneiras de incidirmos sobre 
nossos instintos de satisfação imediata.

Outra forma de auxiliar na consciên-
cia econômica e financeira de nossas 
crianças, é a possibilidade de participar 
de suas compras, como no lanche da 
escola, discutindo a relação entre qua-
lidade e quantidade, ou até mesmo no 
velho hábito da mesada, que pode ser 
uma forma de refletir sobre o ganho de 
dinheiro mês a mês.

Enfim, diversas atitudes do nosso dia 
a dia devem conscientizar as crianças, 
tanto na escola, como na sociedade, para 
que o dinheiro não tenha, nem mesmo 
uma supervalorização e, também, que 
não perca o valor diante de atos ime-
diatistas e consumistas.

Não deixe de conversar com a escola 
e com seu filho, para que a consciência 
financeira seja efetiva em nossos futuros 
adultos, conscientes do valor do dinheiro, 
do ato de poupar e aplicar. Quem sabe, 
não tenhamos em nossas famílias, futuros 
empreendedores de sucesso?

Parque da Lazer Rodolfo Riger (Lago Municipal) de Marechal Cândido Rondon. No domingo (26), 
um homem de 37 anos perdeu a sua vida de forma heroica quando se afogou após resgatar um 
adolescente de 14 anos que pulou no lago para pegar uma bola que havia caído nele.
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TRABALHO DAS COMISSÕES SEGUE ATÉ SEXTA-FEIRA (1º)Ü

Vereadores de Marechal 
Rondon iniciam análise de 
mais de 150 propostas de 
emendas ao Plano Diretor 

Revés
O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) reverteu uma decisão de primeira 
instância da Justiça de Marechal Cândido Rondon e condenou o ex-prefeito 
Moacir Froehlich, à perda dos direitos políticos, pagamento de multa e 
ressarcimento de valores aos cofres públicos. O motivo foram contratações 
diretas, sem licitação, de serviços de borracharia entre 2015 e 2016. Os valores, 
somados, chegaram a R$ 55.525,00. Em torno de 70% destes valores foram 
decorrentes do tornado que atingiu o município, em novembro de 2015. 
O advogado João Gustavo Bersch, que atua na defesa do ex-prefeito não 
concorda com a decisão do TJ e promete entrar com recurso especial para 
o STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Eleições de 2022
Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2022, começam as 
articulações para definição de candidatos, especialmente para os cargos de 
deputado estadual e deputado federal. Em Marechal Cândido Rondon o grupo 
de situação deve apoiar o atual deputado Hussein Bakri. Aliado de primeira 
hora do governador Ratinho Junior, Bakri tem liberado vários recursos para o 
município. Por outro lado, o grupo de oposição ainda está indeciso entre os 
nomes do atual deputado Ademir Bier e do vereador ArionNasihgil. Já para 
Deputado Federal, a principal definição que se aguarda é se o ex-deputado 
Dilceu Sperafico voltará a concorrer para tentar preencher o espaço deixado 
por José Carlos Schiavinatto.

Ademir no MDB
O MDB do Paraná vem se reestruturando de olho na eleição de 2022. Ainda não 
é certo, mas existe grande possibilidade do deputado rondonense Ademir Bier 
retornar as fileiras do partido. Ademir construiu toda sua história política no 
MDB, desde a década de 80 quando foi eleito vice-prefeito de Marechal Cândido 
Rondon. Há cerca de três anos ele trocou o MDB pelo PSD do governador 
Ratinho Junior, atendendo convite do próprio. A partir desta reestruturação do 
partido em nível estadual, o MDB está muito próximo do governador, o que 
pode facilitar o retorno do deputado rondonense à sua antiga sigla.

Elio Rusch
Terminou esta semana o período em que o rondonense Elio Rusch esteve como 
deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná. Por cerca meio ano ele 
substituiu a deputada Maria Victoria. Ela é a mais jovem da bancada feminina 
na Assembleia Legislativa e a primeira a ser mãe durante o mandato e retornou 
esta semana ao trabalho no parlamento estadual, após a licença-maternidade 
pelo nascimento da segunda filha, Maria Valentina. Elio Rusch continuará na 
Assembleia, mas como funcionário, na função de ouvidor-geral.

Reposição salarial
O deputado Hussein Bakri anunciou que será enviado à Assembleia Legislativa 
o Projeto de Lei que prevê a reposição salarial aos servidores públicos estaduais. 
Segundo o parlamentar, o índice de reajuste está sendo estudado pela Secretaria 
de Fazenda e valerá para o início de 2022. “Estamos tratando com o FES (Fórum 
das Entidades Sindicais do Paraná) sobre a data-base, ainda não sei o índice, 
mas o reajuste será sim oferecido aos servidores”, ressaltou.

Moro no Podemos?
O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio 
Moro decidiu adiar para novembro qualquer decisão sobre seu futuro. 
Ele vem mantendo reuniões com empresários e políticos. Participou de 
encontros com os senadores Oriovisto Guimarães, Álvaro Dias, Flávio Arns 
e a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. A 
legenda encomendou pesquisa qualitativa sobre a imagem de Moro, Luiz 
Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O ex-juiz da Lava Jato contaria hoje 
com a simpatia de 31% do eleitorado, enquanto seria rejeitado por 28%. 
Outros 41% se declararam neutros.

Fusão de partidos
A fusão entre os partidos PSL e DEM, prevista para ser concluída no mês de 
outubro, tem o potencial de turbinar o acesso das duas legendas aos fundos 
públicos que financiam a atividade política. Considerando o tamanho dos 
dois partidos e somada às fatias a que cada uma das legendas tem direito nos 
fundos eleitoral e partidário, ao todo estima-se um total de R$ 458 milhões.

 Na tarde desta terça-feira (28), 
vereadores representantes das 
Comissões Permanentes de Justiça 
e Redação; de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização; de Obras e Serviços 
Públicos; e de Educação, Saúde, 
Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia; 
começaram a análise de mais de 
150 sugestões de emendas para 
inclusão nos projetos de lei que 
dispõe sobre o novo Plano Diretor 
de Marechal Cândido Rondon.

Cerca de metade das propostas 
em análise foi apresentada pela 
comunidade durante audiência 
pública promovida pelo Poder 
Legislativo no último dia 16, e 
as demais foram sugeridas pelos 
próprios vereadores.

Os trabalhos nesta terça-feira 
aconteceram na Prefeitura e tive-
ram a presença dos edis Cristiano 
Metzner (Suko), Dionir Briesch, Iloir 
de Lima (Padeiro), João Eduardo 
dos Santos (Juca), Valdecir Schons 
(Paleta) e Vanderlei Sauer.

Ainda pelo Poder Legislativo 
participaram das discussões Ademar 
Dahmer, diretor-geral; Victor Boff, 
procurador jurídico; e Luís Diesel, 
oficial legislativo; além de assessores 
parlamentares.

O secretário municipal de 
Coordenação e Planejamento, 
Alisson Ostjen, e servidores da 

 Na tarde desta terça-feira (28), 
a Assembleia Legislativa do Paraná 
aprovou um importante projeto 
para auxiliar na recuperação da eco-
nomia do Paraná neste momento 
de pandemia. 

De autoria do Governador 
Ratinho Junior, a proposta cria um 
programa para recuperar valores 
devidos ao extinto BADEP – e pra-
ticamente perdidos –, mediante a 
renegociação dos contratos. 

O projeto direciona 70% dos 
recursos arrecadados para finan-
ciamentos a empresas via Fomento 
Paraná.  “A medida é fundamental 
para estimular a retomada econô-
mica do Estado no pós-pandemia e 
auxiliar financeiramente alguns dos 
setores mais atingidos nesse período”, 

pasta também colaboraram com 
as discussões.

A previsão é que a análise 
das sugestões deve se estender 
até sexta-feira (1º). A inclusão de 
cada emenda poderá acontecer, 
dependendo do real interesse 
público e da legalidade.

Conforme o vereador presidente 
Pedro Rauber, o Poder Legislativo 
pretende concluir a votação do novo 

Plano Diretor ainda neste ano.
Ele é formado por sete projetos 

de lei, que dispõem sobre: ocupação 
e parcelamento do solo urbano e 
de expansão urbana industrial, sis-
tema viário, bem como os códigos 
de postura e de obras da iniciativa 
privada e pública.

Uma vez aprovado, o novo 
Plano Diretor terá vigência pelos 
próximos dez anos. 

CRISTIANO MARLON VITECK

Reunião para discutir emendas aos projetos de leiÜ

Deputados aprovam projeto para renegociar 
dívidas do BADEP e destinar 70% dos recursos ao 

financiamento de empresas afetadas pela pandemia

 A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o 
projeto em sessão nesta terça-feira (28)
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afirmou o Líder do Governo na Casa, 
deputado Hussein Bakri.

Na justificativa que acompanha 
o projeto, o Governador ressaltou 
que “o programa possui como 
objetivo a utilização dos recursos 

recuperados para promover a 
geração de emprego e renda aos 
paranaenses e o financiamento de 
novos projetos para o desenvolvi-
mento das empresas de pequeno e 
grande porte instaladas no Paraná”. 
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esta semana a reportagem do jornal Tribuna do Oeste entre-
vistou um dos rondonenses com muita “bagagem” em ter-
mos de viagens. Gilson Metz, diretor de negócios da Sicredi 
Aliança Paraná/São Paulo, já soma 67 países conhecidos, 
graças a experiências vividas através do Rotaract Club, da 
JCI (Junior Chamber International), onde foi presidente local 
e nacional, e também experiências profissionais e pessoais, 
vividas com familiares e amigos. Além de belas paisagens, 
culturas diferentes e experiências únicas, Gilson acumulou 
muito aprendizado e vivências que o levaram a um cresci-
mento pessoal e profissional muito grande, já que de todos 
os países onde visitou, sempre buscou captar experiências 
que o mundo ensina.

Gilson nos atendeu após retornar de uma viagem à Amazônia. 
Sim, ele também possui muitos quilômetros rodados pelo Brasil. 
Questionado sobre quantas horas de voo possui, ele respondeu: 
“Nunca parei para calcular. Mas penso que são milhares”.

O RONDONENSE 
ACUMULA 
QUASE 
70 PAÍSES 
CARIMBADOS 
EM SEU 
PASSAPORTE. 
META DE VIDA 
É CHEGAR, NO 
MÍNIMO, AOS 100 

“Todo ser humano ao priorizar, planejar e 
se organizar para realizar seus sonhos, tem 

a condição de vivenciar experiências que 
darão sentido à vida. Viajar é uma delas”

n TRIBUNA DO OESTE – Quando e para onde foi sua 
primeira viagem internacional?

GILSON METZ - Minha primeira viagem internacional 
foi em 2003, quando realizei o Intercâmbio de Curta 
Duração (Exchange Short Term) pelo Rotary Interna-
tional, passando 44 dias em residências de famílias 
na Malásia, continente asiático. Pelo fato de ter sido 
a primeira, passei muitas dificuldades, especialmente 
de adaptação à cultura (país de maioria muçulmana), 
a língua (Malásia tem como línguas principais o inglês 
e o behasa malaio) e à alimentação, mas nada que não 
fosse possível adaptação. Foi uma experiência incrível 
e marcante.

n As viagens são, na maioria, a passeio ou a trabalho? 
De que forma guarda estes registros fotográficos?

Já realizei muitas viagens internacionais a turismo, 
passeio ou mesmo para congressos e também já realizei 
viagens internacionais a trabalho, normalmente para 
Programas de Desenvolvimento em Universidades no 
exterior, promovidas pela Instituição que represento, o 
Sicredi. Hoje com a possibilidade de utilizar a “nuvem”, 
facilitou o armazenamento nas inúmeras fotos das expe-
riências vivenciadas, normalmente captadas pelo próprio 
aparelho celular.

Em frente a Golden Gate em San 
Francisco, nos Estados Unidos

Gilson em frente ao mausoléu de 
Mahatma Ghandi, na Índia

Ü

Ü

n Entre os 70 países visitados, qual o que mais marcou 
positivamente e porquê?

Muitos países me marcaram positivamente. Tudo 
dependo do ângulo pelo qual se analisa. Alguns países 
marcam mais por suas belezas naturais, outros pelo 
empreendedorismo humano e outros ainda pela sua 
cultura milenar. Em termos históricos e culturais, Egito 
e Nepal foram experiências indescritíveis. Em termos 
de cultura e educação, o Japão e a Coreia do Sul foram 
os melhores exemplos. Pelo aspecto de modernidade, 
Catar e Emirados Árabes Unidos adorei conhecer. Em 
termos de belezas naturais, os países caribenhos se 
destacam, adorei Porto Rico e a ilha de Curaçao, que 
faz parte das Antilhas Holandesas.

n Teve algum país que lhe marcou negativamente? Porquê?
Viagens sempre agregam conhecimento e cultura, 

assim, difícil dizer que algum país tenha marcado nega-
tivamente. Sob a ótica dos problemas sociais, temos os 
países africanos com sérias dificuldades, alguns sula-
mericanos também, mas para citar um em específico, 
em alguns aspectos o destaque negativo ficaria para a 
Índia. Dificilmente me adaptaria à cultura deste país. 
O que não quer dizer que a Índia é de todo negativa. 
Tive uma experiência não muito agradável na Hungria 
também, mas foi algo totalmente pontual e específico, 
são as memórias que ficam.

n Algum fato pitoresco durante uma das viagens que 
pode ser compartilhado?

Sempre vivenciamos curiosidades ou fatos pitorescos 
em viagens. Em Gibraltar, um país minúsculo cujo Estreito 
marítimo divide África de Europa, a principal via de acesso 

Em frente ao Burj Al Arab, em DubaiÜ

ao pequeno país cruza a pista do único aeroporto do país, 
que recebe inclusive aviões de grande porte oriundos de 
voos da Europa principalmente. Assim, quando algum avião 
vai pousar ou decolar, a rua fecha e temos que aguardar o 
procedimento de voo para poder voltar a transitar de carro, 
cruzando o meio da pista. Outra situação que me marcou 
muito foi o fato de ter que provar cérebro de macaco na 
Tailândia ou carne de cachorro na Indonésia. São tradições 
locais completamente naturais, mas que sempre ficam 
marcadas em nossa memória por não estarmos habituados 
a isso. Transitar nos famosos Tuk Tuk na Índia também é 
algo inusitado. Lá eles estão por toda parte.

n Quantos países ainda pretende conhecer?
Vivemos de sonhos e obviamente, colocar estes sonhos 

como objetivos, para então correr atrás e realizá-los. Tenho 
um sonho de conhecer 100 países, sendo os próximos: 
Suécia, Finlândia e Noruega (países nórdicos, na Europa), 
para conhecer o fenômeno da aurora boreal. Mas obvia-
mente isso dependerá de muito planejamento, organização, 
priorização e também o fato de a Pandemia deixar de ser 
uma realidade e podermos voltar à vida normal.

n Com toda esta vivência e experiência, qual a men-
sagem que o Gilson pode nos deixar?

“Quando o homem deixa de sonhar, ele deixa de 
viver”. Mas é preciso realizar os sonhos. Todo ser humano, 
ao priorizar, planejar e se organizar para isso, tem a 
condição de vivenciar experiências que certamente 
darão sentido à sua vida. Viajar é uma delas. 

Gilson, com a esposa Cátia e os filhos Otávio 
e Heitor, no centro de Lisboa, em Portugal

Ü
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A EXPECTATIVA É OFERTAR VAGAS JÁ NO INÍCIO DO ANO QUE VEM, NO COLÉGIO CERETTA, 
ASSIM QUE FOREM FINALIZADOS OS TRÂMITES BUROCRÁTICOS E HOUVER A APROVAÇÃO DO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
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Articulação de Bakri 
garante Curso Técnico de 
Zootecnia para Marechal 

Parlamento
Gilberto Luis Maldaner e Lisa Hanzen, vere-
adores de Entre Rios do Oeste, sugeriram 
a instalação de bebedouro na Praça João 
Natálio Stein, na área externa da Prefeitura 
e no portal da praia artificial.

Robson Lermen, Enio Foliatti e Valdeir Sales, edis entrerrienses, suge-
riram a realização de troca da iluminação dos campos de futebol das 
Associações de Moradores das Linhas Boa Esperança e Volta Gaúcha.

A vereadora de Mercedes Kelli Kolm sugeriu que o Executivo 
Municipal, viabilize a instalação de pelo menos um hidrante 
em cada sede distrital e demais localidades onde houver 
necessidade, bem como na zona urbana.

Jairon Arndt, Ester Baumann, Edgar Buchholz e Dolivan Lauxen, 
vereadores de Nova Santa Rosa, sugeriram a limpeza e plantio de grama 
na área pública do Loteamento das Rosas.

Mauricio Lunkes, parlamentar bragadense, solicitou estudos 
do setor competente da municipalidade, visando a construção 
de acostamento no acesso das Linhas Arroio Fundo, sentido 
Vila Margarida, lado direito, nas proximidades da área do 
Senhor Geraldo Hoffer, e acesso à Flor do Sertão, sentido 
Vila Margarida ao Município de Pato Bragado.

Mauro Weigmer, vereador de Pato Bragado, solicitou estudos 
do setor competente da municipalidade, visando a instalação 
de Parque Infantil no Loteamento Paulus.

Vereador de Quatro Pontes Jean Marcos Caramore Steltter, 
sugeriu a implantação de passeio público na rua Bagé, sentido 
Linha Tereza. Em conjunto com os vereadores Aldiva Terezinha 
de Oliveira e Cidinei Joner solicita pedido de informação com 
envio de relação nominal da quantidade de famílias bene-
ficiadas pelo auxílio da cesta básica no município no exercício de 2021.

Vereadores Pedrinho Aloisio Tonelli e Silvestre Rohden, de 
Quatro Pontes, solicitaram gestões visando à criação de um 
Memorial dos Pioneiros na Rua Coberta.

Vereadores Cleunice Majolo, Gerson Luis Perius e Lurdes Maria 
Lunkes Kuns, de Quatro Pontes, solicitaram gestões visando 
promover ações integradas com vistas ao planejamento e 
estruturação e a implementação de uma política pública 
para o Turismo Rural, que possibilite o desenvolvimento 
local com base nas potencialidades do município.

 
O vereador de Marechal Rondon Pedro Rauber propôs 
ampliação da decoração natalina e concurso de decoração, 
com o objetivo de criar um ambiente diferenciado, envol-
vendo tanto a decoração como a realização de atividades 

culturais em espaços públicos.

Edil rondonense Cristiano Metzner – o Suko – propôs ao 
Executivo Municipal que elabore projeto de parceria público-
-privada criando um programa de construção e padronização 
de calçadas, começando do centro da cidade em direção aos 
bairros, afim de solucionar problemas de acessibilidade e 
locomoção dos pedestres e cadeirantes. Já em requerimento, ele ques-
tiona a Prefeitura sobre a existência ou não de um destocador, seja ele 
um equipamento público ou terceirizado, para retirada de troncos e raízes 
existentes nos passeios públicos da cidade.

Iloir Padeiro e Moacir Froehlich, vereadores 
de Marechal Rondon, sugeriram que o Executivo 
Municipal, através dos setores competentes, 
promova diversos investimentos no Parque 

Ecológico Rodolfo Rieger, visando aumentar a segurança para evitar 
tragédias como a ocorrida neste último domingo. 

 Em articulação do deputado 
Hussein Bakri, o secretário de Edu-
cação, Renato Feder, recebeu recen-
temente uma comitiva de Mare-
chal Cândido Rondon. Na pauta, 
a implantação do Curso Técnico 
de Zootecnia no Colégio Estadual 
Antônio Maximiliano Ceretta, em 
parceria com a Unioeste.

O curso recebeu sinal verde do 
secretário e, de forma pioneira, será 
o primeiro da rede pública estadual 
do Paraná nessa área.

“Há cerca de 45 dias, recebi esse 

pedido do prefeito Marcio Rauber e 
de representantes da sociedade civil 
organizada de Marechal. Sabedor 
da importância dessa demanda para 
oportunizar emprego aos jovens 
e também o desenvolvimento da 
principal atividade econômica da 
região, que é a produção animal, 
em tempo recorde já temos o aval 
para a implantação do curso”, des-
tacou Hussein Bakri, que é Líder do 
Governo e Presidente da Comissão de 
Educação da Assembleia Legislativa.

A expectativa é ofertar vagas já 

no início do ano que vem, assim 
que forem finalizados os trâmites 
burocráticos e houver a aprovação 
do Conselho Estadual de Educação.

Participaram da reunião em 
Curitiba o chefe de gabinete da 
Liderança do Governo, Marcelo 
Schlenert; o secretário de Indústria 
e Comércio de Marechal Rondon, 
Valdir Port - o Portinho; o coorde-
nador do curso de Zootecnia dos 
campus da Unioeste, Luís Bruno; 
e a diretora do Colégio Ceretta, 
Maria Teresa Drummond.

 O prefeito do município de 
Mercedes, Laerton Weber, nomeou 
há poucos dias Vanessa Moenster, 
no cargo de diretora da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Emprego. 

“Uma das nossas promessas 
de campanha foi dar uma atenção 
muito grande aos empresários do 
nosso município e consequente-
mente termos um aumento na 
geração de emprego e renda. Para 
isso, precisamos escalar pessoas 
qualificadas para nos apoiar. A 
Vanessa, ao lado do Beto, tem uma 
grande experiência na área e tenho 
certeza que estarão desenvolvendo 
um grande trabalho”, pontuou o 
prefeito Laerton Weber.

Vanessa Moenster trabalhou 
durante 15 anos na Associação 
Comercial e Empresarial de Mer-
cedes (ACIM), como secretaria 

Vanessa Moenster é nomeada diretora da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Emprego de Mercedes

executiva. É formada em Admi-
nistração de Empresas e Ciências 
Contábeis e atualmente também 
é correspondente de crédito da 
Fomento Paraná.

“Mercedes tem muitas demandas 

nesta área. Meu compromisso é bus-
car trazer inovações e facilidades para 
dentro da secretaria, que possam 
estar auxiliando os nossos empre-
sários e outros que queiram investir 
no município”, destacou Vanessa.



OS ENCONTROS PARA A EQUIPE COPAGRIL FORAM REALIZADOS EM DOIS HORÁRIOS, MANHÃ E 
TARDE, NO SALÃO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA E CULTURAL COPAGRIL (AACC)

Ü
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Empregados da Copagril 
participam de palestra 
do Setembro Amarelo 

Estado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

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



POR DARIO LOCH

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

Djenifer Ott, proprietária

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministério prorroga validade das
Declarações de Aptidão ao Pronaf

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

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

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

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

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

 Floricultura Jardins e Afins 
De propriedade de Sandra Holz, a Floricultura Jardins e Afins 

atende há mais de 10 anos a comunidade de Mercedes. A empresa 
tem como lema “Atender bem para atender sempre”, por isso se 

destaca na qualidade dos produtos oferecidos.
O endereço é Avenida João XXIII, 1721, em Mercedes. O telefone é 

o 3256-1167 ou 98824-2400. 

 Empregados da Copagril 
participaram na terça-feira (28) 
de palestras com a psicóloga do 
Sempre Vida, Anieli Rorig Teixeira, 
que abordou o tema de prevenção 
ao suicídio, ação organizada pela 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) em relação ao 
movimento Setembro Amarelo. Os 
encontros para a equipe Copagril 
foram realizados em dois horários, 
manhã e tarde, no Salão Social 
da Associação Atlética e Cultural 
Copagril (AACC), em Marechal 
Cândido Rondon.

O Setembro Amarelo é uma 
campanha idealizada pela Asso-
ciação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), em parceria com o Con-
selho Federal de Medicina (CFM) 
para conscientizar sobre a pre-
venção do suicídio, com objetivo 
de alertar a população a respeito 
da realidade da prática no Bra-
sil e no mundo. “Falar sobre o 
Setembro Amarelo é, na verdade, 
abordar sobre à saúde mental, 

que influencia o comportamento 
e ações das pessoas, mas ainda 
é um tabu em alguns cenários. 
A campanha visa reverter essa 
realidade para que os aspectos 
psicológicos recebam sua devida 
importância e atenção”, comenta 
a psicóloga sobre o movimento.

No Brasil a taxa de suicídio 
é de um a cada 45 minutos. “O 
tema precisa ser desmistificado, 
é uma triste realidade em nosso 
cenário, que vem apresentando 
uma crescente no número de casos 
e necessita de atenção, mobiliza-
ção e principalmente prevenção. 
Conscientizar sobre a prevenção 
ao suicídio é propor um diálogo 
aberto sobre o tema para despertar 
na sociedade uma atenção maior e 
buscar reduzir o número de casos. 
Saber reconhecer os sinais de alerta, 
procurar auxílio profissional e ado-
tar hábitos saudáveis pode salvar 
vidas”, alerta Anieli.

A Copagril, por meio da CIPA, do 
Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT) e outras áreas, 
realiza ações para promover o bem-
-estar e cuidado com as equipes de 
trabalho, a exemplo desta mobiliza-
ção do Setembro Amarelo – mês 
de conscientização e prevenção 
ao suicídio, que contou com a 
palestra e ações nas Unidades, 
complementando o roteiro de DSS 
- Diálogo Semanal de Segurança. 
“Direcionar o olhar para a saúde 
mental do trabalhador traz ganhos 
para a empresa, pois o diálogo 
aberto combate o preconceito e 
discriminação, encorajando quem 
precisa a buscar ajuda, diminui 
afastamento por doenças, e 
o funcionário bem orientado, 
pode buscar ajuda profissional 
com mais segurança, ou ainda, 
ser o agente replicador para 
ajudar alguém, seja em seu con-
texto de trabalho, meio familiar 
ou de amigos, e assim estará 
contribuindo com a prevenção”, 
completa a palestrante.

 Acontece nesta quinta-feira (30) a 
palestra “Boas práticas de adequação 
da LGPD”, promovida pela Associação 
Comercial e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar).

O evento ocorre das 19h30 
às 20h30 na sede da entidade. A 
palestra é gratuita e será ministrada 
pelo Assessor Jurídico e Encarre-
gado de Dados DPO da Acimacar, 
advogado Flávio Ervino Schmidt.

As inscrições podem ser realiza-
das por meio do link www.acimacar.
com.br/cursos. Mais informações 
podem ser obtidas pelos telefones 
(45) 3284-5707 e (45) 9953-5200.

 
O QUE É LGPD?

LGPD é a sigla para Lei Geral de Pro-
teção de Dados, que tem como principal 
objetivo dar às pessoas maior controle 
sobre suas próprias informações. A lei 
estabelece regras para empresas e organi-
zações sobre coleta, uso, armazenamento 

e compartilhamento de dados pessoais, 
impondo multas e sanções no caso de 
descumprimento.

A LGPD afeta a forma com que 
as empresas e organizações captam, 
armazenam e utilizam dados de 
seus clientes, tanto no meio online 
quanto offline, por isso, é de extrema 
importância que empresas de todos 
os portes e setores tenham conhe-
cimento sobre essa legislação e sua 
aplicabilidade no dia a dia.

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Os temas abordados na palestra 
envolvem a importância dos dados, 
sistema de gestão da informação, 
gestão do ciclo de vida dos dados, 
como estruturar para adequar-se: 
conscientização  e questionário, 
data mapping e matriz de riscos, 
estabelecer as bases legais e revisão 
de contratos, privacy by design, 
governança e compliance de dados.

Segunda turma da palestra “Boas práticas de 
adequação a LGPD” acontece nesta quinta

Imobiliária Wammes: 
em novas instalações
Desde segunda-feira, dia 27 
de setembro, a Imobiliária 
Wammes de Quatro Pontes 
está em novas instalações, na 
rua São Gabriel, nº 370, antigas 
instalações do Cartório Maffei.
A empresa é referência 
na venda, no aluguel e na 
administração de imóveis. Tudo 
sob a responsabilidade de Luis 
Carlos Wammes, corretor com o 
Creci F-26218-PR. 

 Luiz Carlos Wammes, 
corretor/proprietário

Ü

Alfa Materiais de 
Construção 
De propriedade dos jovens 
empresários Jhonatan Fonseca 
e Fabiano Back, a empresa 
oferece completa linha de 
materiais de construção, do 
piso ao teto.
A loja completa seu primeiro 
ao de atendimento neste mês 
de outubro e para comemorar, 
oferece muitas novidades. A 
Alfa Materiais de Construção 
está localizada na Avenida João 
XXIII, 1202, em Mercedes-PR. 
Os telefones são 2037-0710 ou 
99812-3521 (WhatsApp).

Jhonatan e Fabiano, 
proprietários

Ü
Hickmann produtos 
coloniais 
Há mais de 20 anos a Família 
Hickmann atua na produção de 
produtos coloniais e artesanais 
em Mercedes, na Linha 17 
de Setembro. Cucas, pães e 
bolachas produzidos pela 
família podem ser encontrados 
em supermercados, mercearias 
e na frutaria de Mercedes. Há 4 
anos a família também obteve a 
certificação para abater frangos 
caipira.
Mais informações ou 
encomendas pelo fone 3256-
8640 ou 98800-6517. Solange e Luiz Carlos HickmannÜ

Sandra Holz e equipeÜ
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 O benefício está previsto na 
Lei nº 5.138/2019, em atendimento 
ao Programa de Incentivos Para 
Melhoria da Produção Animal, 
mediante o cumprimento de 
alguns requisitos

Recentemente foi divulgada, 
no Diário Oficial Eletrônico do 
município de Marechal Cândido 
Rondon, a homologação da lici-
tação para a compra de doses 
de sêmen suíno. Com isso, o 
produtor interessado deve retirar 
ficha de cadastramento na Secre-
taria Municipal de Agricultura e 
Política Ambiental, preencher, 
anexar a documentação exigida 
e oficializar o pedido no Setor 
de Protocolo. O prazo máximo 
para realizar o pedido segue 
aberto até 19 de novembro.

O processo licitatório prevê 
a aquisição de 4.465 doses, com 
investimento de R$ 64.865,75. 
Segundo o médico veterinário 
Fernando Marques Salles, a 
quantidade de doses de sêmen 
que cada produtor tem direito é 
condicionada à adoção de medi-
das de controle da degradação 
ambiental, sendo as doses dis-
tribuídas entre os proprietários 
que protocolarem pedido.

Para fazer jus ao programa, 
os produtores deverão cumprir 
os seguintes requisitos: efetuar o 

 A Secretaria de Administração 
de Pato Bragado fará no dia 04 
de outubro, às 14h10, licitação 
na modalidade pregão eletrô-
nico, regime menor preço global, 
visando a contratação de empresa 
para prestação de serviços e práticas 
para fornecimento de sistema online 
e aplicativo mobile de acesso aos 
programas e serviços, nas áreas 
da saúde, administração geral e 
câmara de vereadores, incluindo 
plataformas de atendimento téc-
nico aos usuários, manutenção e 
atualização legal. 

Na Secretaria de Saúde que 
é responsável pelo atendimento 
direto aos cidadãos isso representa, 
por exemplo, que o paciente terá 
o medicamento na palma da mão, 
ou seja, cada cidadão poderá, ainda 
no consultório do médico ou em 
qualquer outro lugar, tendo acesso 
à internet, verificar em tempo real, 
se o medicamento prescrito será 
disponibilizado pela farmácia da 
Unidade Básica de Saúde (UBS). 

Outra vantagem ofertada será 
a possibilidade do paciente con-
sultar a fila de espera pública das 
consultas especializadas e exames, 
conforme disponibilidade, podendo 
filtrar por procedimento ou avaliar 
somente os seus agendamentos 
e consultar informações sobre os 
procedimentos e exames realizados.

Segundo o vice-prefeito, secre-
tário de Saúde, John Nodari todas 
essas informações serão obtidas a 
partir do número do Cartão SUS, 
portanto, em casos de vagas de 
exames, consultas com especialistas, 
inclusive de alta complexidade, não 
será mais preciso que os pacien-
tes se desloquem até a UBS, pois 
poderão obter pelo sistema, todo 
o andamento do seu encaminha-
mento. Ele completa: “Essa é mais 
uma ação do plano de governo 
que estamos cumprindo”.

cadastramento junto à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Política 
Ambiental; exercer atividade rural 
no município; estarem o bene-
ficiário e o imóvel em situação 
de regularidade cadastral e de 
adimplência no município e demais 
órgãos competentes; apresentar 
nota fiscal de venda de suínos 
dos últimos 12 meses; apresen-
tar comprovante do cadastro das 
matrizes na ADAPAR; e apresentar 
licença ambiental vigente.

De acordo com o secretário 

Adriano Backes, o fornecimento 
do sêmen é um pedido do pre-
feito Marcio Rauber e do vice 
Ilario Hofstaetter (Ila) e está 
previsto na Lei nº 5.138/2019, 
em atendimento ao Programa 
de Incentivos Para Melhoria da 
Produção Animal, com o obje-
tivo de fomentar a atividade 
por meio da compra e do for-
necimento aos produtores de 
suínos, categoria iniciador, do 
município, de doses de sêmen a 
serem utilizadas na propriedade. 

Pato Bragado proporcionará 
mais praticidade e transparência 

aos usuários do SUS
Suinocultores rondonenses devem protocolar 

pedido na prefeitura para obter doses de sêmen

Secretário Adriano Backes e o médico 
veterinário Fernando Marques Salles

 

Ü

 MARILI KOEHLER

John Nodari: “Essa é mais 
uma ação do plano de governo 

que estamos cumprindo”

Ü

ACIM reúne diretoria e autoridades para 
comemorar resultados conquistados 

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MERCEDES POSSUI 211 ASSOCIADOS. NÚMERO EXPRESSIVO FRENTE AO NÚMERO DE HABITANTES E EMPRESAS DO MUNICÍPIOÜ
Na terça-feira, dia 28, na Bru-

cholzbar, a Associação Comercial 
e Empresarial de Mercedes (ACIM) 
reuniu a diretoria e autoridades 
municipais para comemorar os 
excelentes resultados conquistados 
pela entidade nos últimos anos.

Recentemente a associação con-
quistou o 200º associado, e não 
parou neste número. Hoje já são 
211 filiados. É uma das entidades 
com maior número de associados na 
região, em comparação ao número 
de habitantes e o número de empre-
sas no município.

Entre os presentes esteve o 
presidente da ACIM, Egon Iappe, 
e o prefeito Laerton Weber.

Iappe lembrou que desde que 
a atual diretoria tomou posse, 
em virtude da pandemia, não foi 
possível realizar um encontro de 
confraternização. Agora, com o 
número de casos da doença mais 

baixos no município, o encontro 
foi realizado, porém, atendendo 
todas as determinações sanitá-
rias vigentes.

Na oportunidade os integrantes 
da diretoria receberam uma camisa 

da entidade, afim de identificar os 
membros da diretoria.

Outro momento marcante da 
noite foi quando a ex-secretária 
executiva Vanessa Monster recebeu 
uma placa em reconhecimento aos 

Integrantes da atual diretoria receberam uniforme

Vanessa Monster - com o presidente da ACIM Egon 
Iappe e o prefeito Laerton Weber - recebeu homenagem 

pelos 15 anos em que atuou na entidade

Ü

15 anos em que atuou na Associa-
ção. Ela deixou o cargo na semana 
passada, quando assumiu o cargo 

de diretora da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho e 
Emprego, na prefeitura de Mercedes.

Ü
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A Agência do Trabalhador de Marechal Cândido Rondon – SINE 
– dispõe, diariamente, entre 250 e 300 vagas de trabalho, nas 
mais diversas funções profissionais, para toda a região. Muitas são 
preenchidas, porém, novas vagas surgem. Para entender um pouco 
mais sobre estas centenas de vagas disponíveis, a reportagem do 
jornal Tribuna do Oeste ouviu o diretor da Agência do Trabalhador 
local, Sergio Marcucci. Ele destacou que faltam trabalhadores, 
especialmente para vagas nas indústrias, responsáveis por empregar 
grande número de colaboradores, porém, para muitas das vagas o que 
falta é qualificação profissional. Apesar de tudo isso, Marechal Rondon 
é destaque na colocação de trabalhadores todos os meses. Desde o 
início do ano, está entre as 10 primeiras agências que mais colocam 
trabalhadores entre as 216 agências do Paraná.

Sérgio Marcucci, diretor 
da Agência do Trabalhador 

de Marechal Rondon

Faltam trabalhadores em Marechal Rondon e região 

AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR 
ANUNCIA CERCA 
DE 300 VAGAS 
DIARIAMENTE

Vagas abertas
Marcucci lembrou que de janeiro a abril, Marechal Rondon 

foi o município que mais teve vagas de trabalho abertas no 
Paraná. Ele mencionou que, com a pandemia, o agronegócio 
não parou e, consequentemente, os setores que industrializam 
a produção agrícola, também não pararam. “Lar, Frimesa, 
Copagril, Sooro, Alibra, Agrícola Horizonte, entre outras, 
sempre estão em força total e são as empresas que mais 
contratam. Os prestadores de serviços que atendem esta cadeia 
produtiva também não tiveram paralisação. Hoje (na segunda-
feira, dia 27), por exemplo, temos 9 vagas para soldador, 
que não conseguimos preencher, pela falta de profissionais 
especializados na área”, mencionou.

Sergio lembrou que a tendência é que o número vagas de 
emprego aumentem, tendo em vista a chegada do final de 
ano e a necessidade de mais trabalhadores pelo comércio.

Indústria se tornou atrativa
O que antes era visto como “última opção”, por se tratar 

de um trabalho mais pesado e braçal, agora está sendo visto 
com “bons olhos”. Estamos falando das vagas de auxiliar 
de produção nas grandes indústrias, que estão muito mais 
atrativas. Os trabalhadores são melhor remunerados, 
além de receberem benefícios, como seguros de vida, 
vale-transporte, vale-alimentação, parte do convênio 
médico, entre outros. “Recentemente o diretor da Lar 
utilizou a imprensa para informar que necessitara de mais 
400 trabalhadores para a unidade industrial de aves. A 
Frimesa também, recentemente, necessitou de mais 150 
vagas de trabalho para o frigorífico e o laticínio. Até então 
conseguindo suprir estas necessidades. As vagas de auxiliar 
de produção se tornaram bastante atrativas, pelos benefícios 
ofertados pelos empregadores”, apontou Serjão.

Agência destaque
O diretor do Sine ressaltou que os 

números da Agência do Trabalhador são 
muito positivos. No último trimestre, 
foi responsável pela colocação de 114 
jovens no primeiro emprego. Também 
de fevereiro até setembro, somente 
um mês a agência local não ficou entre 
os 10 que mais colocou trabalhadores 
entre as 216 agências do Paraná. “Somos 
referência. Em agosto alcançamos a 4ª 
posição no estado, com 422 empregos 
com carteira assinada intermediados 
pelo Sine. Nosso time veste a camisa 
e têm feito tudo o que pode. Gerar 
empregos, é o melhor programa social 
que um governo pode encampar. Somos 
muito gratos às empresas parceiras que 
acreditam no nosso trabalho”.

Qualificação é importante
Marcucci lembrou que qualquer tipo de qualificação é muito importante, 

na hora de se buscar um emprego. Ele lembrou que faculdade não é mais 
o diferencial, é algo comum e normal, porém, sem ensino médio, é muito 
difícil conseguir um emprego em Marechal Rondon. “Qualificação é muito 
importante. Têm pessoas que não se sujeitam a trabalhar de auxiliar de 
produção, ou qualquer outro serviço braçal, mas também não possuem 
qualificação necessária para outro emprego. Por exemplo, às vezes chega 
aqui pessoas que querem uma vaga como auxiliar de escritório, porém, 
não possuem nenhum curso na área. Em algumas vezes o trabalhador está 
podendo escolher o emprego, tendo em vista as várias opções existentes”.

Capacitações
A prefeitura rondonense, através da Secretaria de Indústria, Comércio 

e Turismo, que tem a frente Valdir Port (o Portinho), realiza importantes 
capacitações para qualificar os trabalhadores rondonenses. Curso de 
torno, eletricista industrial, soldador, manutenção de máquinas industriais, 
operador de caldeira, panificação, informática, encanador, torno, 
refrigeração, mecânica automotiva, pintura de parede, revestimento 
cerâmico, entre outros, são algumas das qualificações oferecidas. “Portinho 
ampliou os valores investidos pela demanda das empresas e indústrias. O 
desejo da administração municipal é que atendamos a todos da melhor 
forma possível. Nos empenhamos e se engajamos para que as empresas/
indústrias encontrem os colaboradores que precisam”.

Migração
Outro fato que tem se percebido é a migração de pessoas de várias 

regiões do país para Marechal Rondon, já que há vagas de emprego em 
abundância. “Famílias inteiras 
estão vindo para trabalhar 
aqui, inclusive, na área rural. 
São oriundas de vários estados, 
como a Bahia, por exemplo”.

Construção civil
Proprietários de empreiteiras e 

empresas ligadas a construção civil 
também relatam a escassez de mão de 
obra nesta área. Pedreiros e serventes 

estão cada vez mais em falta.
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*Vícios de postura e a posição correta para evitar dores pelo corpo

Abaixar o pescoço para usar o celular
O celular se tornou tão popular que hoje quase todo mundo tem um aparelho 
nas mãos. Nas ruas, restaurantes, shoppings, academias, enfim, em todos 
os lugares há sempre alguém digitando mensagens ou navegando nas 
redes sociais. E a posição mais comum para fazer isso é abaixar o pescoço. 
Porém, essa postura é extremamente prejudicial para a coluna cervical e 
a região dos ombros. O principal resultado pode ser o desenvolvimento 
da cervicalgia ou até mesmo de uma hérnia de disco.
Postura adequada: A principal dica é levar o celular na altura dos olhos. Se for um 
uso mais demorado, o ideal é se sentar apoiando os cotovelos em uma poltrona 
ou cadeira, para não sobrecarregar os ombros e aliviar a tensão nos braços.

Dormir de bruços
Até na hora de dormir podemos adquirir vícios de postura. Um dos principais 
é dormir de barriga para baixo, com a cabeça virada para o lado. Isso 
prejudica muito a coluna vertebral como um todo. Além disso, devido à 
posição do pescoço, pode causar torcicolo e dores na região dos ombros.
Postura adequada: A posição ideal para dormir é de lado, com as pernas 
semiflexionadas e com um travesseiro entre elas. Porém, algumas pessoas só 
conseguem dormir de bruços. A dica, nesses casos, é dormir sem nenhum 
travesseiro para deixar a coluna mais reta possível.

Dormir com o antebraço embaixo da cabeça
Dormir com os braços embaixo do rosto ou da cabeça prejudica o alinhamento 
da coluna, além de comprimir veias e nervos. Uma das consequências dessa 
postura pode ser a síndrome do túnel do carpo, que pode ser agravada ou 
desencadeada por esse vício postural.
Postura adequada: Os braços devem ficar alinhados com os ombros e 
relaxados, seja de lado ou com a barriga para cima. Um braço pode ficar 
relaxado na altura do quadril e o outro ao lado do travesseiro. O importante 
é evitar ao máximo colocar os braços e mãos sob o travesseiro e a cabeça.

Varrer ou passar pano no chão com as costas curvadas
Aspirar, varrer e passar pano. Atividades comuns no dia a dia doméstico 
podem ser vilãs da saúde da coluna. Normalmente, a tendência é abaixar-se, 
jogando o tronco para frente. Porém, essa curvatura pode gerar dores 
lombares e na cervical, pois sobrecarrega as articulações da coluna.
Postura adequada: Opte por cabos de vassoura ou rodo mais altos e mantenha 
a coluna ereta. Como nem sempre os aspiradores contam com cabos 
longos, procure flexionar um pouco os joelhos ao curvar-se.

Quando alguém lhe disser que 
quer ir embora, que não quer 
mais estar aqui, que não quer 
mais viver assim, fique atento 
e busque ajuda, a depressão 
muitas vezes não é aparente, 
mas ela existe, não é frescura!!
A depressão muitas vezes 
não é notada, por alguém 
que nunca sentiu, posso dizer 
com propriedade pois já fui 
diagnosticada com início de 
depressão há 4 anos atrás.
No início eu não queria 
ir ao psiquiatra, mas me 
convenceram, então falei tudo 
bem vou lá ver o que o Dr. me 
diz. E assim, fui a consulta onde 
conversamos longamente e 
ao final ele me disse que iria 
me indicar um medicamento, 
que eu naquele momento, vi 
como uma forma de mascarar a 
origem e disse não, eu escolho 
olhar para o sentimento, o 
sintoma que me levou a isso. O 
Dr. me olhou espantado, tornei 

Denise Schuller
Hipnoterapeuta Sistêmica, Constelação Familiar, Reiki
Autoestima e liberdade de expressão
Atendimento on-line e presencial
Contato: (45) 99917-3462 Instagram: @denise_schuller  Facebook: Denise Schuller
E-mail: deniseschuller_mcr@outlook.com

DENISE SCHULLER

Depressão não 
é frescura! 

a dizer, se me disser que preciso 
correr 5km ou 10 km eu faço, 
mas remédio eu não tomo e 
assim fiz, sai dali e até hoje o Dr. 
me aguarda para buscar a tal 
receita do remédio.
Comecei a caminhar, depois 
correr e junto ao exercício físico 
fazia terapia, com o passar do 
tempo não havia mais sintomas 
de depressão, ansiedade, baixa 
autoestima, foi ai que decidi 
me aprofundar no estudo das 
terapias, pois existe uma causa 
que leva a depressão, pois se 
eu consegui, muitas pessoas 
também podem se curar.
Essa foi uma decisão minha, não 
tomar remédio, porém cada um 
escolhe seu caminho, tomando 
remédio, psicólogo, terapeuta... 
busque ajuda!

Mudança de hábito
De acordo com a fisioterapeuta é necessário mudar alguns hábitos diários, 

seja em casa ou no ambiente de trabalho, pois essas mudanças podem fazer 
toda a diferença na saúde da coluna vertebral.

“O uso do celular está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Para 
evitar danos futuros à coluna vertebral é importante evitar o uso excessivo do 
celular em posição de flexão da cervical. Além disso, é de extrema importân-
cia realizar adaptações no mobiliário e ambiente de trabalho e fazer pausas 
frequentes, pois isso evita posturas estáticas prolongadas”, diz.

O pescoço e a cabeça humana pesam cerca de 6 quilos na posição neutra. Quando a cabeça é fletida 
para frente, é normal que as cargas de força transmitidas à coluna cervical aumentem de forma gradativa. 
Se flexionada em 15º, o valor do peso dobra e chega a atingir 12 quilos, em 30º, 18 quilos, e com a cabeça 
inclinada à frente em 60 graus, que é a posição em que usamos o celular, a força pode chegar a 27 quilos. 

 O Brasil é o país onde as pessoas mais 
passam tempo em aplicativos de celular em 
todo o mundo. Dados do relatório do App 
Annie Intelligence observados durante o 
segundo semestre de 2021 apontam que os 
brasileiros passam, em média, 5,4 horas por 
dia olhando o smartphone. O uso incorreto 
desse equipamento pode comprometer a boa 
postura de uma pessoa e ao longo do tempo, 
causar danos importantes à coluna vertebral.

Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), 80% da população mundial têm, teve 
ou terá dores nas costas provocados por 
problemas de coluna e postura errada. No 
Brasil, os dados também são alarmantes: 
cerca de 30% da população do País apresenta 
algum caso de dor crônica na coluna.

 A má postura é uma das principais 
causas de dores crônicas na coluna, além 
de questões hereditárias, excesso de peso, 
movimentos repetitivos, sedentarismo e 
traumas na região.

ISSO PODE 
TRAZER SÉRIOS 
PROBLEMAS À 
SAÚDE A MÉDIO 
E LONGO PRAZO

quando do uso do celular 
pode sobrecarregar 
a coluna vertebral  

Postura incorreta

Como se cuidar?
Para auxiliar as pessoas a mudarem os hábitos e cuidarem melhor da pos-

tura, a professora preparou algumas dicas:

• Evite debruçar-se sobre sua mesa de trabalho;
• Tente manter uma rotina de exercícios físicos para fortalecer seus músculos;
• Organize o tempo de trabalho para realizar pausas e alongar a musculatura 
do pescoço;
• Evite cadeiras muito macias, sem encosto ou apoio para os braços;
• Rolos de espuma ou EVA para a região lombar (comprados em lojas de 
artigos ortopédicos) podem ser bons aliados no trabalho ou no carro;
• Escolha um colchão que mantenha sua espinha ereta;
• O travesseiro deve manter a cabeça alinhada ao pescoço e à coluna.
• Se utilizar muito aplicativo de mensagens no trabalho, experimente instalá-lo 
no seu computador com o monitor na altura dos olhos.

 Peso
A professora do curso de fisio-

terapia da Unopar, fisioterapeuta 
e doutoranda em Ciências da Rea-
bilitação, Andressa Araújo, explica 
que a cabeça em posição neutra, 
ou seja, alinhado com o pescoço e 
com os olhos na linha do horizonte, 
representa para a coluna cervical 
peso de 6 quilos e que, quando fica 
inclinada para o uso do celular ou 
de computadores, pode pesar até 
27 quilos sobre o pescoço, o que 
correspondente ao peso de uma 
criança de oito anos.
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com o passar do tempo, até hernia de 
disco na cervical. A maneira correta 
de utilizar o equipamento é direcionar 
a visão e não o pescoço até o apare-
lho”, explica a professora.



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.
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Um momento de intensa reflexão, virginiano, 
com o início do movimento retrógrado de 
seu regente, Mercúrio. Você precisa rever 
conceitos, valores, comportamentos e decisões 
e é importante fazer isso com calma e atenção. 
Um ótimo momento para rever contas e gastos. 
Boa semana para o contato com amigos.
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Um bom momento para rever sua rotina, 
aquariano. Reorganize-se, repensando 
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agenda e sua vida. Um bom período para 
retomar projetos e para repensar seus 
planos para o futuro. Você pode voltar a 
fazer um curso que havia interrompido 
no passado.
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Cuidado para não se iludir, taurino, ao 
confiar demais nas pessoas e situações que 
se apresentam. Aproveite este momento para 
rever sua rotina, seu trabalho e o quanto 
você talvez possa mudar hábitos para ter 
mais qualidade de vida. Atenção especial 
ao risco de excessos e exageros.
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Você pode estar mais sensível, canceriano, 
com as emoções mais à flor da pele e mais 
emotivo também. Por isso é bom respirar 
fundo antes de tomar decisões definitivas 
ou de se magoar à toa. É hora de revisar os 
assuntos domésticos e familiares. O céu do 
momento pede pra você acalmar a mente 
e ouvir o coração.
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Olhe para dentro e repense questões internas 
e profundas, escorpiano. Um ótimo momento 
para retomar e resolver antigas pendencias, 
incluindo velhos relacionamentos e conversas. 
Processo de autoconhecimento são super 
bem vindos nessa fase. Olhar para o futuro 
e para o passado ao mesmo tempo é a 
melhor forma de tomar decisões.
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Repense seu rumo, capricorniano, 
especialmente assuntos de trabalho. A 
carreira está em destaque, assim como 
relações e parcerias e é importante definir 
ou redefinir melhor as coisas. As conversas 
e negociações vão te ajudar a tomar a s 
melhores decisões para todos envolvidos.
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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.

Um bom momento para rever sua rotina, 
aquariano. Reorganize-se, repensando as 
melhores formas de organizar sua agenda 
e sua vida. Um bom período para retomar 
projetos e para repensar seus planos para 
o futuro. Você pode voltar a fazer um curso 
que havia interrompido no passado.

Palavra cruzada
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Um período de revisão vem aí, libriano, com 
Mercúrio retrógrado no seu signo em um 
período de inícios e novidades. Use sempre 
a sabedoria das coisas já vividas e não tenha 
medo de rever as coisas e os contratos e se 
posicionar sempre que necessário. Foco no 
que é melhor pra você.

Revise, repense, refaça, retome, reinvente-se, 
geminiano. Seu regente, Mercúrio, fica retrógrado 
e é hora de reavaliar sua vida e mudar em tudo 
que for necessário. Assuntos ligados aos valores 
e também aos prazeres estão entre os mais 
importantes. Antigos assuntos e relacionamentos 
podem ser retomados.

Hora de revisar seus contratos e combinados, 
ariano. O momento pode ser favorável para 
retomar contatos e projetos antigos e para 
definir os próximos passos e acordos de tudo 
que envolve outras pessoas. Nas relações, 
cuidado com as expectativas exageradas e 
no trabalho foco no que é prioridade.

Olhe para dentro, leonino, e não tenha 
medo de rever seus conceitos. O céu do 
momento é favorável para retomar contatos, 
conversas, assuntos, estudos, cursos, leituras 
e projetos que envolvam outras pessoas. Mas 
é importante ter pausas e ficar sozinho em 
alguns momentos da semana.

Um período de revisão de projetos, sagitariano, 
em busca de novas metas e prioridades. Você 
pode retomar assuntos e contatos, projetos 
antigos e amizades. Tome o primeiro passo 
para ter as conversas pendentes e resolver 
assuntos inacabados. A semana é boa para 
mudar hábitos e tomar atitudes.

l 3 maracujás maduros
l 1 lata de leite condensado
l Vodka

Em um liquidificador, coloque as polpas dos maracujás 
e acrescente 400 ml de água. Bata o suficiente para que a 
polpa se desprenda das sementes do maracujá. Passe o 
suco duas vezes por um crivo, recoloque no liquidificador, 
acrescente o leite condensado e bata novamente.

Acrescente vodka a gosto, bata mais uma vez, coloque 
em uma jarra e leve para geladeira. Ao servir, decorar o copo 
com cereja ou uma rodela de laranja é uma boa pedida.

H
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o
r

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

P
EIOFP

CONTRABANDO
ATRAPALHAR

A
SSEADAART

IMARACATU
ST

OPTRIP
EG

MONETARIA
ELOI

STAL
ESTIMATI

VAE
PMELINDRE
EAACAV

ES
ESTADIOSEP

SACOSACRA
MUCOSARAN

RALFINISH
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Perturbar
o anda-

mento de
(algo)

Movimen-
tos (?): Sur-
realismo e
Cubismo

Diz-se da
vitória por

pouca
diferença

A mulher
cuidadosa

com a
higiene

Dança
popular

afro-
brasileira

(?) motion,
técnica de
animação
(inglês)

Kenny (?),
saxofo-

nista dos
EUA

Cálculo
como o

feito para
multidões 

Palavra,
em 

francês

"(?) This
Love", su-
cesso de 

Bob Marley

Assistir 
novamente
a (filme)

Próton
(símbolo)

Intenção
do animal
perante

sua presa

Maracanã,
La Bombo-

nera e
Morumbi

Linguagem
de progra-

mação
(Inform.)

Infecção 
parasitária
comum em
cachorros

Arte (?):
destina-se
ao culto
religioso

Pequena
ferida na
cavidade

bucal

Selton
Mello, ator

de "O
Palhaço"

Doença
comum em
pessoas
alérgicas

Local pa-
radisíaco

no deserto

Importa-
ção ilegal
de produto

Utensílio para cabelo Interjeição
de alegria
Separação
do gado

Raciocínio
enganoso

Países da
Península

Ibérica
Dardo, em inglês

Suporte
para

câmeras
Indicados

Reduto da
família

Terminar,
em inglês

Erva da
qual se
obtém

farinha, é
usada no

preparo de
mingau e
biscoitos

Bolsa de
mercado

Membrana
interna

Pássaros
Local onde

o navio
atraca

Pudor
Aqui e (?):
em vários
lugares

Igual; se-
melhante
(?) Diesel,

ator

Raivosa
Prancha

para salto 
e acrobacia

A política conduzida
pelo Banco Central

Aspecto que diferen-
cia tipos de papel

T A L

2/is. 3/mot. 4/dart — stop. 6/finish — mucosa. 7/araruta — falácia. 9/monetária.

Paciente ao psiquiatra
- Sou tão infeliz. Ninguém gosta de mim.

Psiquiatra:
- Isso não é verdade. Eu gosto de você.

Paciente:
- Tudo bem, mas não posso pagar a todo mundo!

Queda do prego
Seu Lunga estava em cima de sua casa pregando 
alguns cabos, quando um dos pregos escapa de 
sua mão e cai. Olhando para o prego lá embaixo 

ele diz:
- Eu lá vou descer pra pegar um prego?

E jogou todos os outros pregos lá embaixo.

O portuga
Perguntaram a um portuga porque que os 

portugueses trocam o b pelo v, ao que o gajo 
prontamente e sabiamente respondeu:

- Nem todos! Só os vurros.

Caipifruta de Maracujá

Cura
O sujeito, um tanto quanto cético, foi a um médico que 
diziam fazia curas milagrosas através da auto-sugestão. 

Depois de alguns minutos de espera ele entrou no 
consultório, sentou-se e o médico lhe disse: 

– Agora, o senhor relaxe e diga: “Estou curado”, “Estou 
curado”, isso, repita vinte vezes.O sujeito obedeceu. 

– Prontinho – tornou o médico. – Pode ir para casa que 
o senhor está ótimo! São R$ 250! Inconformado com a 

atitude do médico, ele disse: 
– Doutor, repita vinte vezes: “Já recebi”, “Já recebi”!

Sou lâmpada
Um médico entra num manicômio e se depara 

com um louco pindurado no lustre e outro deitado no 
sofá e diz para o que esta no sofá: 
– O que ele esta fazendo no lustre? 

– Ele acha que é uma lâmpada! 
– E porque você não tira ele de lá? 

– Porque você quer que eu fique no escuro?
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Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

Aniversariantes da Semana 
l QUINTA (30)

Katiuscia Ziemer, Nelsi Riffel,  Ilmar 
Wachholz, Marcilene Deppner, Edite 
Abreu Turazzi, Mandy Carvalho, Franciele 
Brigantini, Clarice Moellmann, Bruna 
Martins, Denise Schuller, Sali Skrosk, Lucineia 
Ferreira da Silva, Nilza Lenz Dos Santos, 
Angélica Laura Hardt
 

l SEXTA (01)
Daniel Flux, Adelma Bach, Erini Maul 
Schone, Daniele Souza, Valeria Araujo, 
Vanusa Mendes, Mariani Silva, Ana Julia 
Mendes Kloehn, Daniele Loebens

l SÁBADO (02) 
Claudia Ritt, Marli Tavares, Luzia Obermeier, 
Claudete Herber, Monique Gabrielle, Patrícia 
Dias Munevek, Adriane Sandro Eichler, 
Marciane Neitzke, Rafaela Santos, Elisete 
Van De Sand, Loreni Kuntz, Clenira Schmidt, 
Denise Weizmann, Neiva Dick, Vinicius 
Ferreira, Katia Michelli Araújo, Angela 
Caregnato, Fabio Loebens

l DOMINGO (03)
Flavia Hachmann Schaffer, Rosalina Isidio, 
Silvania De Oliveira, Françoise Schons, Eloir 
Anderson Arndt, Marlice Rosani Przygodda 

Gundt, Loni Lenir Raasch, Marly Telam, 
Nadia Kobstein, Tayza Hoffmann Defrain, 
Estéfani Merlin, Maria Turcatto, 
Marcio Roberto Rieger

l SEGUNDA (04)
Catarina Antunes, Cristiane Suelen Dos 
Santos, Marlene Hardt, Adelar De Oliveira, 
Ester Schulz, Adelar Oliveira, Adelar Oliveira, 
Gabriela Gartner, Dalva Weiss Vogel, Scheila 
Hachmann Ferreira, Liane Adiers Frederico, 
Jose Carlos, Natali Gomes De Carvalho 
Pesavento, Tatiane Cristina Trento, 
Roseli Pinati, Jonas Kempp

l TERÇA (05)
Marli Marcansoni, Salethe Souza, Vera 
Martinenko, Sabrina Strencke, Rosi Maria 
Sommer, Sirlene Fermino, Rodrigo Adir Livi, 
Ivete Rejane Altenhofen, Neilson Roosevelt 
Rodrigues, Gustavo Boeing

l QUARTA (06)
Cristiana Marques Figueiredo, Amanda Tais 
Weidlich, Cleber Diego Dillenburg, Ana Claudia, 
Inês Cristina Hoffmann, Angelita Mulder 
Schemmer, Tania Janete Koehler Schilling, 
Thais Ferreira, Claudete Maria Sackser Kemfer, 
Daniela Salvador, Franscisco Bohnen 

Aristela Emmel de Entre Rios 
do Oeste na lente de Leila 

Fotografias 

 Quem aniversaria hoje (30) é a Terapeuta Emocional e 
Comportamental  Denise Schuller. Parabéns!

A empresária 
de Entre Rios 
do Oeste, 
Marciane 
Neitzke, 
completa neste 
sábado (02) 
mais um ano 
de vida. 
Parabéns!

Os  corretores de imóveis Sandra Lausch, Egon Escher e Elizabeth Lodi estão atendendo 
na Rua Santa Catarina, nº 647, no Centro de Marechal Cândido Rondon

Vagas abertas
O Senac de Marechal Cândido Rondon, está com 
vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz. 

As vagas são gratuitas para as empresas do 
Comércio que possuem o recolhimento da 

GFIP 515. As vagas são limitadas e podem ser 
reservadas através dos telefones (45) 3284-4200 e 

(45) 99148-7032 até 01/10/2021.

O tim tim da semana vai para 
a Secretária de `Administração 
de Nova Santa Rosa, Angélica 
Laura Hardt,  que hoje (30) 

completa mais um ano de vida. 

Felicidades!
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ALINE CRISTINA BERGMANN FOI A ARTILHEIRA DA COMPETIÇÃOÜ

 As escolas do município de 
Mercedes receberam na sexta-feira 
(24), novos materiais esportivos 
para serem usadas pelos alunos da 
Rede Municipal de Ensino. A ini-
ciativa é da Secretaria de Esporte, 
Lazer e Turismo em parceria com 
a pasta de Educação e Cultura. 
Além das instituições de ensino, 
foram adquiridos novos mate-
riais para serem utilizados pelas 
escolinhas de base. 

INVESTIMENTO
“Um dos objetivos de ofertar 

estes materiais de qualidade para 
as escolas do município é, também, 
uma forma de atrairmos as crianças 
para as nossas escolinhaS de base. O 
prefeito Laerton sempre nos cobra 
para ofertarmos os melhores serviços 
possíveis a nossa população e isto 
buscamos fazer a cada dia.”, des-
taca o secretário de Esporte, Lazer 
e Turismo, Henrique Endler, o Ique. 

 O prefeito Ari Aloisio Maldaner, 
acompanhado dos secretários de 
Esporte, João Amadeu Salla (Russo) 
e de Administração, Erio Bastian (o 
Futi), recepcionou recentemente 
a atleta Aline Cristina Bergmann, 
que esteve acompanhada dos pais 
Ana Maria Bergmann e Antônio 
Bergmann (Tonho) e do irmão 
Nicolas Miguel Bergmann.

A jovem atleta entrerriense 
recentemente foi campeã mundial 
escolar na Sérvia, defendendo a 
Seleção Brasileira de futebol sub-
15, onde sagrou-se artilheira da 
competição com 6 gols anota-
dos. Ela atualmente faz parte da 
equipe sub-15 do Sport Clube 
Internacional, de Porto Alegre.

No período em que se encon-
tra de férias, Aline frequenta a 
AFETO-Associação dos Amigos e 
Atletas do Futsal e Futebol Femi-
nino de Toledo.

Já em Entre Rios do Oeste, 

Autoridades entrerrienses 
recepcionam campeã 
mundial escolar pela Seleção 
Brasileira de futebol sub-15

ela conta com a orientação da 
personal trainer e instrutora de 
esportes Joceli Schmitt, para 
manter o condicionamento físico, 
resistência e preparo adequado 
para a prática do futebol.

O mandatário parabenizou a 

 O asfalto rural, idealizado pela 
atual gestão, dá o ar da graça em 
mais trechos de Quatro Pontes. 
As obras de pavimentação em 
Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente (CBUQ) sobre brita 
graduada estão em execução 
no prolongamento da Rua São 
Borja e na estrada suburbana entre 
o prolongamento da Rua Bagé 
e a estrada rural da Linha São 
José, somando 1.381,35 metros. 
No momento, a etapa engloba 
a imprimação para receber a 
capa de rolamento no trecho 
de interligação. 

Os serviços são executados pela 
Personal Serviços de Pavimentação 

Eireli, empresa vencedora da lici-
tação, oriunda de Pato Bragado. 
O valor de investimento na capa 
asfáltica é de R$ 298.133,96 em 
recursos próprios do município. 
Já a brita graduada foi adquirida 
com verba de produtores rurais e a 
colocação é executada pela equipe 
da Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Transportes.

Nesta semana, o prefeito João 
Laufer acompanhou os trabalhos, 
juntamente com o secretário de 
Finanças, Paulo Brandt, o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Davi Boufleuher, e os engenhei-
ros da prefeitura Jefferson Martiny, 
Luana Tenroller e Camila Deves. 

 A Prefeitura de Nova Santa Rosa 
em parceria com a Prefeitura de 
Terra Roxa realiza o asfaltamento 
de cerca de 1,5 km da via que faz 
divisa entre o distrito de Planalto do 
Oeste e o distrito de Santa Rita. A 
parceria foi feita da seguinte forma, 
Nova Santa Rosa, entrou com a 
base de solo brita e Terra Roxa, 
com a cobertura do asfalto a frio 
TST (Tratamento Superficial Triplo).

Na sexta-feira (24) o prefeito 

de Nova Santa Rosa, Norberto 
Pinz, esteve acompanhado do 
prefeito de Terra Roxa, Ivan Reis, 
para vistoriar a obra. Acompa-
nharam os chefes do Executivo 
o vice-prefeito de Nova Santa 
Rosa, Noedi Hardt e o secretário 
de Agricultura, Meio Ambiente e 
Infraestrutura, Silmar Benke (Max), 
além do vereador de Terra Roxa, 
Helinton Rogerio Marques e da 
subprefeita do distrito de Santa 

Rita, Celma Mancini e demais 
servidores públicos.

Conforme informações, a 
finalidade da obra é melhorar a 
trafegabilidade da via municipal, 
sendo que o local, serve também 
de escoamento para as produções 
de leite, suíno, ave, peixe, entre 
outros. Assim, serão beneficiados 
pela obra os moradores de ambos 
os municípios, que passam pela 
estrada diariamente. 

atleta pela conquista, pois esteve 
representando o nosso país e foi 
a artilheira da equipe na com-
petição. “Isso é reflexo de seu 
comprometimento e dedicação 
ao esporte. Desejo sucesso e boa 
sorte em sua promissora carreira”.

Asfalto é realidade em mais trechos 
no interior de Quatro Pontes

VANDERLEIA KOCHEPKA

Asfalto que faz divisa entre Nova 
Santa Rosa e Terra Roxa é realidade

ANALIZA VISSOTTO

Mercedes realiza repasse 
de materiais esportivos 

para as escolas do município



Municípios 15Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

30 de setembro de 2021

LIA aponta índice de 1,3% de incidência de focos 
do mosquito da dengue em Quatro Pontes

FORAM VISITADOS 377 DOMICÍLIOS, DOS 1.875 EXISTENTES NA SEDE DO MUNICÍPIOÜ

Ü

 A Secretaria de Saúde de Qua-
tro Pontes atua de forma ativa na 
pandemia da Covid-19, trabalhando 
para evitar novos casos da doença 
e bem atender as pessoas infec-
tadas, contudo, a dengue é outra 
grande preocupação da saúde 
pública. Estratégias para se evitar 
uma nova epidemia são discutidas 
e ações de bloqueio continuam 
ocorrendo, pois mesmo com a 
estiagem muitos focos do mos-
quito têm sido encontrados. 

Na semana passada, as agentes 
de endemias atuaram no Levan-
tamento de Índice Amostral (LIA). 
No período foram visitados 377 
domicílios, dos 1.875 existentes na 
sede do município (20% dos imó-
veis). Os dados foram tabulados e 
apresentados por Daiane Schroder 
e Marciane Kollett ao secretário 
de Saúde, Marco Antônio Wickert. 

A média do LIA ficou em 1,3%, 
apontando, assim, alto índice de 

incidência de focos do mosquito 
da dengue, compreendendo quase 
toda a cidade. O índice considerado 
aceitável pelo Ministério da Saúde 
é abaixo de 1%. No momento, con-
forme o Setor de Epidemiologia, 
um caso da doença foi notificado 
e segue em investigação. 

O secretário de Saúde, Marco 
Antônio Wickert, afirma que toda a 
população deve se prevenir contra a 
Covid-19, mas não pode esquecer-se 
da dengue. “Os munícipes precisam 
fazer sua parte, eliminando locais 
que possam virar criadouros do 
mosquito. Os quintais devem ser 
vistoriados periodicamente, mesmo 
que não estão ocorrendo chuvas. 
Muitos focos têm sido encontrados 
e não podemos registrar nova 
epidemia. Precisamos da cola-
boração de todos. É um trabalho 
conjunto entre o Poder Público e 
a comunidade”, diz. 

As agentes de endemias, Daiane 

Schroder e Marciane Kollett, infor-
mam que os focos têm sido encon-
trados em diferentes locais, mas os 
principais são em pratos de vasos 
de flor e cisternas mal vedadas. 
“É preciso verificar todo o quintal 
mesmo após pouca chuva. Não 
espere que os focos sejam encon-
trados por nós. Faça a sua parte a 
partir da eliminação de tudo que 
possa acumular água, servindo de 
criadouro ao mosquito. Também 
é necessário verificar a cisterna 
após a chuva para que a água 
por cima da tela não se torne 
mais um criadouro. Não deixe 
para amanhã o foco que você 
pode eliminar hoje”, esclarecem.

MULTA
O Setor de Controle de Endemias 

continuará notificando e aplicando 
multa aos donos ou ocupantes de 
imóveis que tenham focos de infes-
tação do mosquito Aedes aegypti. 

 Marco Antônio Wickert, 
secretário de Saúde

Na primeira vez, o infrator recebe 
advertência por contrariar os arti-
gos 3º e 4º da lei municipal nº 
2380 de 13 de julho de 2020. A 
multa é de R$ 170,87, mas o valor 
sobe para quem repetir o erro de 
permitir criadouro do mosquito, 
ficando R$ 854,35. 

Segundo a advertência, os pro-
prietários de imóveis são obrigados 
a adotar medidas de proteção de 
modo a evitar o acúmulo de água, 
originadas ou não da chuva, bem 
como realizar manutenção e limpeza 
dos locais sob a sua responsabili-
dade, providenciando o descarte 
ambientalmente correto de materiais 
inservíveis, que possam acumular 
água, evitando, assim, condições 
que propiciem a proliferação do 
vetor causador da dengue. A visita 
de retorno das agentes de endemias 
ao munícipe advertido é em 48 horas, 
a fim de verificar se as providências 
necessárias foram tomadas.

DIVULGAÇÃO

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Margarete Fritzen Biasibetti torna público que 
recebeu do IAT, Licença Ambiental Simplificada 
para Suinocultura implantada no Lote Rural nº 
24-A, 41º Perímetro, Pato Brgado, Paraná. Vali-
dade: 22/09/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
INSTALAÇÃO

JEFFERSON LUIZ VALENTE torna público que 
recebeu do IAT, Licença de Instalação, para ATI-
VIDADE DE PISCICULTURA, a ser implantada 
no LR n° 40 do 42° Perímetro, Linha São Marcos, 
Município de Mercedes/PR.

SÚMULA REQUERIMENTO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO

JEFFERSON LUIZ VALENTE torna público que 
requereu do IAT, Licença de Operação de Regu-
larização, para ATIVIDADE DE PISCICULTURA, 
implantada no LR n° 40 do 42° Perímetro, Linha 
São Marcos, Município de Mercedes/PR.

REQUER LICENÇA DE 
OPERAÇÃO (AMPLIAÇÃO)

PAULO ROBERTO NECKEL, torna público que 
irá requerer ao Instituto Água e Terra - IAT a Licença de 
Operação (Ampliação), para a atividade de suinocultura 
sistema terminação, localizada no imóvel denominada 
como Parte do Lote Rural nº 141, Gleba Allegretti, 
distrito de Sub Sede, Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA 
INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)

PAULO ROBERTO NECKEL, torna público que 
recebeu do Instituto Água e Terra - IAT a Licença Ins-
talação (Ampliação), com validade para o dia 
22/04/2022, para a atividade de suinocultura sistema 
terminação, localizada no imóvel denominada como 
Parte do Lote Rural nº 141, Gleba Allegretti, distrito 
de Sub Sede, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Rogério Luis Kolling, torna público que irá requerer 
do IAP Renovação de Licença Ambiental Simplifi-
cada para Suinocultura, sistema de terminação, 
localizada no Lote Rural 92-A/B/A, do 35°Perímetro, 
Linha Cinco Cantos, no Distrito de São Roque, 
Município de Marechal Cândido Rondon – PR.

SÚMULAS PARA PUBLICAÇÃO SÚMULA 
DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

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

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA INSTALAÇÃO

A empresa abaixo torna público que irá requerer 
do IAT a Licença de Instalação 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 INSTALAÇÃO

A empresa abaixo torna público que irá requerer 
do IAT a Licença de Instalação 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

SUMULA DE PEDIDO LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

Gilmar Paslauski, torna público, que irá requerer 
ao IAT, Licença de Operação de ampliação, para 
empreendimento de Suinocultura, modalidade 
terminação, porte médio,  instalado no distrito 
de Santa Rita do Oeste, município Terra Roxa, 
estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

HAVAN S.A. torna público que irá requerer 
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Cascavel/PR, a Licença Simplificada 
para Comércio varejista de mercadoria 
em geral, com predominância de produtos 
alimentícios; Comércio de artigos de uso 
pessoal, doméstico, eletroeletrônicos e de 
mercadorias em geral - HIPERMERCADO 
a ser implantada na Av. Brasil, n° 6986 
- Centro, Cascavel/PR. 

Cresol inicia campanha de 
arrecadação de brinquedos

As crianças representam vida, 
alegria, renovação. Elas acreditam 
nos seus sonhos e tornam real a 
busca por uma sociedade mais justa 
e cooperativa. Com isso a Cresol 
não poderia deixar de celebrar 
as crianças de ontem e de hoje. 
Para tanto, a Cooperativa deu iní-
cio nesta semana, a uma ação que 
vai de encontro a cooperação por 
uma data mais feliz, neste Dia das 
Crianças, a Arrecadação de Brin-
quedos (novos ou usados) com 
“Uma caixa de alegria, um universo 
de imaginação”.

A doação de brinquedos pode 
ser feita em qualquer agência da 
Cresol Integração, até o dia 6 
de outubro. Posteriormente, a 

arrecadação será destinada no 
próprio município para crianças 
com mais vulnerabilidade.

O gerente da agência do Cresol 
de Marechal Rondon, Celito Rauber, 
destacou que o objetivo é levar 
um pouco mais de alegria para as 
crianças, já que são elas as principais 
responsáveis pelo nosso futuro. 
“Pedimos que a comunidade se 
sensibilize com esta campanha, para 
podermos alegrar muitas crianças. 
As doações podem ser feitas nas 
agências do Cresol, em Marechal 
Rondon, na Avenida Rio Grande 
do Sul, e em Porto Mendes. Faça 
sua doação e vamos transformar 
a realidade de alguém próximo a 
você”, destacou Celito.

Celito Rauber, 
gerente 

da Cresol 
Integração 

de Marechal 
Rondon
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