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O verde e o amarelo nas ruas

O que se viu neste 7 de setembro de 2021, foi que antes mesmo do raiar do sol os tratores já roncavam 
nas propriedades rurais, porém, limpinhos e com a bandeira do Brasil como adereço principal, rumo 

à sede dos municípios para integrar junto a caminhoneiros, motoristas, motociclistas, ciclistas e 
pedestres às grandes manifestações em favor do Brasil. Inúmeras bandeiras tremulando. Crianças, 

jovens, adultos saíram às ruas para mostrar o seu amor a esta pátria, sem se preocupar com 
bandeira política. Realmente, foi algo diferente. PÁGINA 09

Acinsar 
promove 

desafio de 
caminhada 

e pedal  PÁGINA 06

Mercedes e 
Quatro Pontes 

completam 
29 anos

PÁGINA 07
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editorial DEPOIS DA CURVA

“Uma ocasião meu pai pintou a 
casa toda de alaranjado brilhante. Por 
muito tempo moramos numa casa, 
como ele mesmo dizia, constante-
mente amanhecendo.” Adélia Prado

Como prometi na matéria anterior, 
hoje vou procurar falar um pouco das 
gerações que literalmente estão vivas 
para o mercado consumidor de imóveis 
e que nos impulsionam a melhorar a 
cada dia que passa, em nossa forma 
de atender e agradar todos os gostos.

“Minha dor é perceber que apesar 
de termos feito tudo o que fizemos, 
ainda somos os mesmos e vivemos 
como nossos pais...” Elis Regina(1976)

Com o trecho da canção acima, 
começamos pela geração X, a de 
ferro, que adora contar verdadeiras 
histórias de superação.

São os nascidos entre 1965 e 1980, 
muitas vezes já avós, ou, no mínimo 
tios avós. Os que ainda preferem uma 
conversa olho no olho, adoram o Face-
book e conversas trocadas por e-mail.

Ao comprar algo, precisam ver ao 
vivo e a cores, se for um imóvel então, 
lógico que precisa ser presencial a 
negociação e a checagem do imóvel. 
São os que precisam ver o histórico 
de tudo, até mesmo a árvore gene-
alógica do corretor que lhes atende.

Adoram imóveis enormes, com 
muitos quartos, tantos que possam 
acomodar os filhos, netos e amigos. 
Uma área de festas enorme, nem 
tanto quanto o quintal. 

Tudo é grande e precisa ser, pois 
a família cresce cada vez mais, até 
mesmo porque muitas vezes preci-
sam acomodar a geração dos Baby 
Boomers, os bisavós, nascidos entre 
1946 e 1964, que são chamados assim 
como uma referência ao aumento no 
nascimento de bebês após a Segunda 
Grande Guerra e que contribuiu muito 
na reconstrução de um mundo devas-
tado. Muito devemos a eles.

O sobrenome de alguém, para a 
geração X, é muito importante.

Mas me diga, você é filho de quem 
mesmo?!

Duvido quem nunca tenha ouvido 
isso de um Baby Boomer ou de um 
geração X.

“Você me diz que seus pais não 
lhe entendem, mas você não entende 
seus pais. Você culpa seus pais por 
tudo e isso é absurdo, são crianças 
como você...” Legião Urbana(1989)

E a geração Y, como é adorável 
também:

A geração Y, dos nascidos entre 
1981 e 1996, os chamados millennials. 

A geração que detém enorme fatia 
dos principais postos de trabalho do 

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

l

mundo atual.
Com o pensamento de sempre ama-

nhecer, ter espaço para tomar aquele 
café especial com bons amigos, cercado 
de muitas plantas. 

Sabemos que, assim como existem 
pais de pet, existem pais de planta.

Os Y adoram ser pais de tudo, uma 
delícia!

Quando digo planta não quero dizer 
mato, floresta, com direito a elefante e 
girafa da Amazônia,  pode ser em belos 
vasos mesmo, de preferência. 

Inclusive é fantástico para postar nas 
redes sociais, stories, status...

Fundamentos de uma vida de quem 
tem uma relação direta com o ambiente 
onde vive.

A casa é o espelho, o equilíbrio, o 
local onde se repõe as energias, depois 
de um dia de muitas exigências. O lugar 
do mundo com a sua cara.

Um bom vinho ao anoitecer na sala 
de estar ou no quarto, sem sentir neces-
sidade de sair de um ambiente para o 
outro. Todos os lugares são pensados 
para o total conforto.

Os millennials buscam qualidade de 
vida e o que vale são as experiências 
de vida que podem ser vividas entre 
quatro paredes.

É a geração capaz de comprar um 
imóvel pelo Whats, Telegram, Instagram, 
via chat, que busca a comunicação mais 
rápida, com retorno mais ágil, que dis-
pensa por  muitas vezes o e-mail, por 
acharem um formato lento e com pos-
sibilidades limitadas.

“E eu me desenvolvo e evoluo com 
meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo 
com meu pai.” Marcelo D2(2005)

E a geração Z, dos nascidos entre 
1997 e 2010, a qual, de uma certa 
forma, adora “atacar” os millennials(Y), 
chamando-os de cringe.

Sei que todos sabem, mas a palavra 
“cringe” quer dizer “vergonha alheia”, 
algo que causa constrangimento e um 
certo desconforto.

Na minha opinião, isso é atrito direto 
entre pais e filhos, algo comum, diga-se 
de passagem. 

Não é por acaso que coloquei cita-
ções de artistas neste texto, mostrando 
que os filhos criticam seus pais, mas 
se aprofundarmos o contexto, veremos 
que são todos iguais, apenas um pouco 
“separados” pela tecnologia.

Mas, como minha intenção não é 
abordar o psicológico, deixo estas ques-
tões para um bom terapeuta, e, caso 
queiram, posso lhes indicar uma ótima 
profissional que conheço.

Voltando ao centro das atenções, os 
imóveis, digo que o que todos procuram 
é conforto, onde, falando em gerações, 
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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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os pais procuram algo com mais espaço, 
mais quartos, mais terreno... 

Sempre mais, afinal, os filhos têm 
amigos, namorados, agregados, então 
nada melhor que poder abrigar a todos.

Os mais jovens, quando partem para 
a carreira “solo”, buscam e necessitam 
de menos espaço, dando lugar à pro-
cura por imóveis, de preferência apar-
tamentos menores, com exigência que 
seja em um local mais central, próximo 
da faculdade, ponto de ônibus, ou que 
possa se deslocar a pé a todos os locais 
de comércio, lazer, academia, tudo com 
praticidade.

Jovens Z procuram liberdade, jovens 
Y procuram liberdade e jovens X procu-
ram...liberdade.

Liberdade de poder viver com 
jovialidade.

Caso tudo que falei seja cringe, deixa 
ser, “let it be”!

Nossa sociedade evolui a cada 
segundo e se nos prendermos a tabus 
, deixaremos de criar e produzir e isso, 
com certeza é muito mais do que cringe, 
é imperdoável.

Ah, e tem a geração Alpha, onde faço 
referência à curva, que está logo ali.

Os nascidos a partir de 2010, são 
nossas adoráveis crianças, que estão 
em fase escolar, descobrindo o mundo 
que irão comandar em breve.

Com certeza logo atenderemos seus 
anseios imobiliários também.

Para os Alphas, basta uma casa em 
harmonia, independente do tamanho 
físico, mas precisa ter um excelente Wi-fi, 
porque eles são ávidos em aprender, já 
nasceram em tempos modernos que 
irão se modernizar a cada dia.

Como sabemos, nosso mundo tem 
todas as cores, desde o alaranjado cons-
tantemente amanhecendo,  até suas 
milhões de possíveis combinações; que 
a sequência familiar é algo necessário e 
primordial; que relações pais e filhos só 
serão complicadas se assim acharmos 
que sâo; que o desenvolvimento e evo-
lução do ser humano está totalmente 
plugado no princípio de que todos somos 
filhos de alguém.

O que temos na nossa profissão, são 
deliciosos desafios.

Desafios com os “fi-os”.
E que venha a família toda, faremos 

aquela foto para colocar na parede da 
sala, se é cringe, que se dane!

Acho lindo.
Todos somos lindos, é o que afirmam 

nossas mães.
Grande abraço e até a próxima!

Foi-se o tempo em que só agricultores 
ficavam de olho no céu em busca de 
algumas nuvens de chuva. Hoje muitas 
pessoas torcem por chuvas mais abun-
dantes para minimizar o problema da 
falta de água e o risco cada vez mais 
eminente da escassez de energia. 

A escassez de energia pressiona a 
inflação, freia atividade econômica e o 
investimento, empobrece a população. 
É uma consequência da falta de água. 

No primeiro trimestre do ano o volume 
de chuvas foi o mais baixo em 91 anos. 
Os reservatórios das hidrelétricas dos 
sistemas Sudeste e Centro-Oeste ini-
ciaram a temporada seca nos menores 
níveis deste século. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) recorreu a reajustes seguidos 
na bandeira tarifária para, de um lado, 
cobrir custos de contratação de gera-
doras mais caras (e poluentes) e, de 
outro, forçar a redução da demanda 
pelo preço. 

Desde a crise energética de 2001, a 
dependência do Brasil das hidrelétricas 
diminuiu de mais de 80% para perto de 
60%. Ganharam espaço as matrizes 
eólica, solar, além das térmicas a gás 
e até a óleo diesel. Ainda assim, são 
gravíssimos para a vida da população e 
para a atividade econômica o ambiente 
de incerteza na oferta e a volatilidade nos 
preços da eletricidade. O custo de vida 
sobe direta e indiretamente. O orçamento 
das famílias encarece porque a conta 
de luz fica mais alta, mas também pelo 
repasse no valor de produtos e serviços. 
Comida, gás de cozinha e energia são 
itens que pesam muito nas despesas 
de quem ganha menos. 

A falta de segurança energética 
prejudica em particular a manufatura. 
Empresas desistem de investir; há redu-
ção no processo de industrialização de 
cadeias inteiras. 

Não por acaso, projeções para o 
crescimento econômico em 2022 estão 
sendo revistas. Para dar conta da oferta 
de energia, o governo está gastando 
reservas de água que podem afetar irri-
gação de lavouras e até o abastecimento 
das cidades em áreas localizadas, se 
as chuvas não caírem em volume ade-
quado na próxima temporada.

* WERNO ELIAS KOCH

Escassez 
de energia
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 “HORÁRIO FOI AMPLIADO EM ATENDIMENTO AO NOSSO PLANO DE GOVERNO, E AOS PEDIDOS 
DOS VEREADORES E DA POPULAÇÃO”, AFIRMOU O SECRETÁRIO DE SAÚDE JOHN NODARI

Ü

Governo municipal de 
Pato Bragado amplia 
horário de funcionamento 
da Farmácia Básica

Exonerou
Setembro iniciou com o pedido de exoneração do vice-prefeito 
Tiago Hansel, que exercia o cargo de Secretário de Administração,  
ao gabinete do prefeito de Quatro Pontes. Os motivos do afastamento 
do seu cargo, ao qual vinha exercendo a mais de 4 anos, são o seu 
futuro político e vida profissional. Tiago Hansel atualmente atua 
como gestor do ISEPE em Marechal Cândido Rondon, é docente 
e defende um Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Agora fica a expectativa  se ele será o próximo candidato a prefeito 
de Quatro Pontes para ocupar o lugar de João Laufer.

07 de setembro
A Justiça Federal proibiu o bloqueio das intersecções das estradas do 
Paraná com a malha ferroviária em decorrência das manifestações 
que aconteceram nesta terça-feira (7), feriado alusivo ao Dia da 
Independência do Brasil.  A decisão é do juiz federal Friedmann 
Anderson Wendpap, da 1ª Vara Federal de Curitiba. Muitos que tinha 
aproveitado o feriado para viajar ternaram para casa mais cedo, com 
medo de que as estradas fechassem e o trânsito fosse impedido. 

O voto que saiu caro
Dois ex-vereadores de Toledo acionados pelo Ministério Público do 
Paraná (MPPR)  em 2014 por ato de improbidade administrativa 
pagaram multas de R$ R$ 251.977,13 cada, somando R$ 503.954,26 em 
montante recolhido ao Fundo Estadual Anticorrupção. Os ex-vereadores 
tornaram-se réus após investigação do núcleo de Cascavel do Grupo 
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e 
da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Toledo flagrar 
um dos então parlamentares pagando dez mil dólares ao outro para 
obter seu voto na eleição para a presidência da Câmara Municipal.

Lula
O juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara da Justiça 
Federal do Distrito Federal (), trancou uma ação penal em que o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era acusado de corrupção 
por ter recebido vantagens indevidas para influenciar no aumento de 
uma linha de crédito da Odebrecht junto ao BNDES para investimentos 
em Angola.  O trancamento da ação, publicado nesta segunda-feira 
(06), atingiu todos os envolvidos no caso, entre eles os ex-ministros 
Paulo Bernardo e Antonio Palocci. Eles eram acusados de receber, 
com Lula, R$ 64 milhões da Odebrecht.  

 Atendendo uma proposta 
do plano de governo de Mano e 
John, a Farmácia Básica de Pato 
Bragado ampliou o horário de fun-
cionamento, para oferecer maior 
comodidade à população.

O atendimento à população 
desde o dia 01 de setembro de 
2021, é das 7h30 às 12h e dás 13h30 
às 19 horas.

Segundo o secretário de saúde, 
vice-prefeito John Nodari, a medida 
vem de encontro a pedidos da popu-
lação e da Câmara de Vereadores, 

 Entre os dias 1° a 7 de setembro 
a Prefeitura de Nova Santa Rosa 
por meio da Secretaria de Educação 
e Cultura realizou a Semana da 
Pátria em comemoração aos 199 
anos de independência do Brasil.

A programação foi realizada na 
Praça da Bíblia com a presença de 
autoridades, alunos da Escola Munici-
pal Getúlio Vargas, alunos do Colégio 

Aprovada pela Assembleia Legis-
lativa do Paraná, o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior sancionou 
a Lei Estadual nº 20.685/21, que 
prevê o monitoramento por vídeo 
de obras de engenharia do Estado. 
O objetivo é aumentar a transpa-
rência e o controle social, além 
de permitir o acompanhamento 
remoto dos trabalhos contratados. 
O videomonitoramento permitirá 
ao cidadão verificar a evolução de 
obras em tempo real pelo Portal da 
Transparência, além de denunciar 
possíveis irregularidades.

A proposta avançou na Assem-
bleia com alterações propostas pela 
deputada Mabel Canto (PSC) e pelo 
deputado Homero Marchese (PROS). 
A mudança fez adequações legis-
lativas, dando maior transparência 
às obras do governo e atualizando 
as formas de acesso às informações 
dessas obras.

O projeto do Executivo foi ela-
borado pela Controladoria-Geral do 
Estado (CGE), sob a coordenação 
do controlador-geral, Raul Siqueira. 
Ele elogiou a colaboração de par-
lamentares estaduais na aprovação 
do videomonitoramento. Agora, 
com a sanção, governo e população 

Secretário de saúde e vice-prefeito 
John Nodari; e as farmacêuticas 
Deise Cristina Bruxel  e Claudete 

Teresinha Specht
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IAe que foi contemplado no plano de 

governo. “Muitas pessoas se con-
sultam no final do dia e então, não 
conseguiam retirar os medicamentos 
porque a Farmácia estava fechada. 
Outra preocupação nossa, é dos bra-
gadenses que trabalham até as 18 
horas, e que ficavam sem tempo para 
ir a Farmácia. Com isso, resolvemos o 
problema, dando maior comodidade 
a nossa população, atendendo uma 
demanda também do nosso Poder 
Legislativo”, diz John Nodari.

Com a ampliação do horário de 

funcionamento da Farmácia Básica, 
o governo municipal contratou novo 
farmacêutico, para garantir o bom 
atendimento da população. 

Semana da Pátria foi realizada em Nova Santa Rosa
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 A programação foi realizada 
na Praça da Bíblia

Estadual Marechal Gaspar Dutra, pre-
sença do Conselho de Ministros e 
apresentação dos grupos artísticos 
do Departamento de Cultura: Grupo 
de Contação de Histórias/Teatro, 
Coro Municipal Juvenil, Invernada 
Artística “Querência da Amizade”, 
Grupos Folclóricos Alemães Immer 
Lustig e Heimatland, cantores do 
FestiRosa e Banda Marcial Municipal. 

Videomonitoramento de obras públicas é lei no Paraná

Com as mudanças propostas por 
deputados, videomonitoramento 

de obras públicas é lei no Paraná
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ENpossuem uma ferramenta impor-
tante para prevenir corrupção e 
desvio de recursos em constru-
ções de equipamentos públicos 
e estradas.

A Lei abrange obras e serviços 
de engenharia com valor superior a 
R$ 20 milhões. O custo da implan-
tação ficará a cargo da empresa 
vencedora da licitação. O cidadão 
também terá à disposição infor-
mações sobre o contrato, aditivos 
e valores por meio de um código 
QR-Code, que deverá estar impresso 
em todas as placas de obras do 
Governo do Paraná.

O projeto de videomonitora-
mento já está de acordo com a 
nova lei para licitações e contratos 
administrativos, a Lei 14.133/2021, 
que substituirá a Lei 8.666/93. No 
artigo 19 inciso III da nova Lei está 
explícito o acompanhamento de 
obras com recursos de imagem 
e vídeo. O mesmo artigo instrui 
a adoção de novas tecnologias e 
processos integrados.

As empresas que estiverem com 
obras em curso terão seis meses 
para se adaptar ao novo modelo, 
que passará a constar em todos 
os editais de obras e serviços de 

engenharia contratados com o 
Governo do Paraná.

A matéria também promove alte-
rações na Lei Estadual 16.595/2010, 
que trata da publicação em Diário 
Oficial do Estado de todos os atos 
oficiais dos poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas, 
e dos órgãos que especifica, que 
impliquem na realização de des-
pesas públicas. A mudança prevê 
que todos os atos administrativos 
realizados, os contratos firmados, 
os seus aditivos e, em se tratando 
de obras públicas, as medições que 
importem em realização de des-
pesas públicas, devem ser publi-
cados integralmente nos Portais 
da Transparência. 

Ü
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INSCRIÇÕES PODEM SER REALIZADAS ATÉ 20 DE SETEMBROÜ

Acinsar promove desafio 
de caminhada e pedal

ParlamentoEstado 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

Geral6 Tribuna do Oeste
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1º de outubro de 2020

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.

Casa Móveis 
“Mais do que uma casa de 
móveis, uma casa de amigos”, 
este é o lema da empresa, 
que é referência em móveis, 
eletrodomésticos, jogos de 
quarto e cozinhas planejadas.
O endereço é Avenida João 
XXIII, 926. A Casa Móveis 
possui uma equipe experiente 
para a montagem dos móveis, 
crediário facilitado e ótimos 
descontos nas compras à 
vista. Tudo isso aliado a 
qualidade do atendimento, 
que faz toda a diferença.
Mais informações pelos fones 
(35) 2031-0708 ou 98825-8592. 

Adir Prochnow, proprietário

Cabana do Pescador
De propriedade de Adir 
Prochnow, a Cabana do 
Pescador traz para Mercedes 
um novo conceito em loja de 
pesca e sabor. A loja oferece 
artigos de pesca e camping, 
organização de viagens de 
pesca, peixes, frutos do mar, 
temperos especiais, entre 
outros produtos.
A empresa está localizada 
na Avenida João XXIII, 558, 
ao lado da Adevil Tintas, 
no centro de Mercedes. O 
atendimento no WhatsApp é 
o 99964-2267.

Ü

Bioquímico Leodir PasettiÜ

Pasetti Laboratório 
de Análises Clínicas 
São mais de 45 anos de 
bons serviços prestados 
em favor da saúde da 
população regional. O 
Pasetti Laboratório oferece 
grande número de exames, 
atendendo a particulares, 
convênio Unimed e prefeitura 
de Marechal Rondon.
Os responsáveis são os 
bioquímicos Leodir Pasetti e a 
filha Gisele.
A unidade está localizada na 
rua Rio de Janeiro, 513, em 
Marechal Rondon. O telefone 
é o (45) 3254-3095.

Genilson Rech, proprietário Ü

Rech Consertos 
Atendendo na Avenida 
Dr. Mario Totta, 172, em 
Mercedes, a empresa é 
especializada no conserto 
de eletrodomésticos, com 
serviços de qualidade e 
excelente atendimento.
De propriedade de Genilson 
Rech, a Rech Consertos 
também oferece assistência 
especializada em várias 
marcas do mercado nacional.  
O atendimento por telefone é 
feito através dos números 
(45) 3256-1283/98842 5805/ 
99845-0833.

Fabiane Warsneski, 
é a gerente da loja

Ü

 De 01 de outubro até 26 de 
novembro acontece o Desafio 
Acinsar Outubro Rosa/Novembro 
Azul, nas modalidades caminhada 
e pedal.

As inscrições podem ser fei-
tas até o dia 20 de setembro na 
Associação Comercial, Industrial 
e Agropecuária de Nova Santa 
Rosa, ao valor de R$ 50,00.

O investimento dá direito a 
uma camiseta e uma medalha 

ao final do desafio. Parte do 
valor arrecadado, será rever-
tido à alguma instituição do 
município. “A intenção não é 
competir com os outros partici-
pantes. O objetivo é se desafiar 
durante o período a fazer um 
percurso. A ideia é incentivar 
a realização de atividade física 
continuamente. Então, além de 
você se desafiar e melhorar 
sua saúde, estará ajudando 

outras pessoas”, ressaltou o 
presidente da entidade Gilberto 
Klais (Giba).

A campanha é realizada pela 
Acinsar e conta com o apoio de 
Sicoob, Sicredi, Cicles Motos, 
Campos Moto Bike, Ponto da 
Cerveja e Stop Phone. 

“Participe você também. Acesse 
nosso site para saber mais sobre 
o desafio: www.acinsar.com.br”, 
ressaltou Giba.

Além de referência em produ-
tos e serviços financeiros, o Sicredi 
também é GPTW – Great Place To 
Work. Na semana passada foi de 
comemoração na Sicredi Aliança PR/
SP pelo selo recebido. Ter a certifica-
ção Great Place To Work indica que 
a empresa é um ótimo lugar para 
trabalhar. Ser uma empresa GPTW 
significa que seus colaboradores 
admiram e reconhecem positiva-
mente o clima organizacional, a 
autonomia, o reconhecimento, a 
transparência, a imparcialidade, 
credibilidade e outros fatores pro-
movidos (e de responsabilidade) 
pela empresa. 

De acordo com o Diretor Exe-
cutivo, Fernando Barros Fenner, 

a pesquisa mostra que a Sicredi 
Aliança PR/SP cumpre fielmente 
o seu propósito dentro e fora 
da cooperativa. “A metodologia 
GPTW analisa como as práticas da 
empresa refletem na experiência 
do colaborador. Essa é a primeira 
vez o Sicredi recebe o selo GPTW 
e estamos muito felizes por isso. 
Também temos excelentes resul-
tados nas pesquisas de satisfação 
com nossos associados. Tudo está 
interligado. Para que nossos associa-
dos sejam sempre bem atendidos, 
precisamos que os colaboradores 
tenham um bom ambiente de tra-
balho, oportunidades de desenvol-
vimento, lideranças inspiradoras para 
que possamos também alcançar 

credibilidade, respeito, imparcia-
lidade, orgulho e camaradagem, 
que são as dimensões norteadoras 
do GPTW”, considerou.

“No índice de favorabilidade, o 
Sicredi teve uma excelente colocação 
a nível de sistema, Central PR/SP/
RJ e cooperativa. Nossa nota foi 
maior que as 20 maiores empresas 
que tem o selo GPTW, o que nos 
orgulha muito. Os nossos associados 
podem se orgulhar de escolher uma 
instituição financeira que é bem 
posicionada no mercado quando 
o assunto são produtos e serviços 
mas que também é um excelente 
lugar para a construção de carreira 
profissional e desenvolvimento de 
pessoas”, completou. 

Sicredi Aliança PR/SP comemora 
certificação Great Place To Work
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a próxima segunda-feira, 13 de setembro, os municípios de Mercedes e Quatro Pontes comemoram 
29 anos. Desde a colonização, essas localidades foram desbravadas por homens e mulheres de 
fibra. Após a emancipação, um salto ainda maior. Graças a administradores municipais e demais 
agentes públicos que sempre buscaram o desenvolvimento destes municípios e, principalmente, 
o bem-estar da população.

Atualmente Mercedes é administrado por Laerton Weber e Alex Graunke. Já Quatro Pontes, 
João Laufer e Tiago Hansel. Os prefeitos falaram sobre como os municípios estão sendo geridos.

MUNICÍPIOS SEGUEM FORTES, 
GERIDOS POR PESSOAS COM 
MUITA FORÇA DE VONTADE, O 
QUE OS TORNAM REFERÊNCIAS
 NO OESTE PARANAENSE

Mercedes e Quatro Pontes 
completam 29 anos

 Mercedes: investimentos não param
O prefeito de Mercedes, Laerton Weber e o vice-prefeito, Alexandre Graunke, sentem-

-se honrados em estar à frente da administração municipal num compromisso de trabalhar 
por todos os mercedenses.

No mês em que Mercedes completa 29 anos de emancipação político-administrativa, 
Laerton e Alex completam nove meses à frente da administração municipal. A avaliação do 
prefeito para este início de governo é de que, “desde que lancei meu nome como candi-
dato minha promessa foi de trabalhar por todos os mercedenses, indiferente se nos apoiou 
ou não no período eleitoral. Este foi um pedido da nossa população e assim eu faço e 
determino para todos fazer em nossa administração. Todos são mercedenses. Nós assumi-
mos o município com um pedido claro da nossa população que veio das urnas: mudança. 
E antes de estarmos a frente de qualquer desafio, precisamos conhece-lo a fundo e ver 
qual é a situação em que se encontram. Confesso que quando assumimos a administração 
municipal, encontramos muitas coisas que, em nossa visão, precisavam ser mudadas dras-
ticamente. Eu não admito, em hipótese alguma, qualquer tipo de irregularidade”, destacou 
o mandatário municipal. Ele lembra também que assumiu o município com o caixa no zero 
a zero, sem contar as dívidas deixadas pela administração anterior. “Tivemos que alterar 
muita coisa, dentro de um orçamento limitado e agravado ainda mais pela pandemia. 
Posso dizer que antes de tudo, colocamos ordem na casa”, afirma Laerton.

Uma das metas da atual administração municipal é cumprir diariamente o que foi 
prometido no plano de governo. “Junto com os nossos vereadores, estamos incansavel-
mente buscando parcerias e isso tudo já tem dado resultado. São vários os investimentos 
previstos e que devem abranger a todos as áreas da administração. Já realizamos vários 
investimentos em todas as áreas do município. São vários investimentos previstos para 
Mercedes e, que dentro do planejamento, serão executados beneficiando toda a população 
Mercedense. Parabéns Mercedes, pelos 29 anos”. 

Laerton Weber, prefeito de Mercedes

Quatro Pontes: município destaque 
O município de Quatro Pontes é destaque nacional. Indicadores apontam que a localidade 

se encontra no topo, frente a centenas de municípios brasileiros. Isso se deve a vários fatores, 
como uma economia forte, através da indústria, comércio e agronegócio, uma população 
trabalhadora e devido a administradores públicos comprometidos com o desenvolvimento 
do município e com o bem-estar da população.

A gestão 2021-2024 tem a frente o prefeito João Laufer. Ele que reelegeu nas eleições 
de 2020.

Muitas obras públicas estão em andamento no município. São obras estruturantes, como 
o asfaltamento de estradas rurais. Já foram vários quilômetros pavimentados em parceria 
com agricultores, governos do estado e federal e Itaipu. “Temos importantes parceiros. Estas 
obras são muito importantes, especialmente para o interior. Tudo isso é possível graças a uma 
Câmara de Vereadores bastante comprometida. Todos trabalhando unidos, buscam obras e 
ações para o município, por isso as coisas acontecem. Tudo em benefício dos munícipes e 
para o desenvolvimento de Quatro Pontes”, salientou.

Uma importante obra que já é realidade é a Rua Coberta. O mandatário municipal ressalta 
que outras obras devem ser realizadas até o final desta gestão, como uma nova creche, o 
lago municipal, o Centro Dia e o Pronto Atendimento 24 Horas. Casas populares, reforma de 
espaços públicos, construção de praças esportivas e o funcionamento da rodoviária, também 
são ações que estão no radar da atual administração municipal.

A frota de veículos e o parque de máquinas também estão recebendo atenção especial, 
através da renovação de automóveis e maquinários. Isso, segundo Laufer, faz com que haja 
eficiência nos serviços e economicidade aos cofres públicos, já que se investe menos em 
reformas e consertos. “Estamos constantemente investindo na renovação da frota de veículos 
e maquinários, seja com recursos próprios, seja com recursos estaduais e federais. Inclusive, 
máquina pesadas. Temos a sinalizações de mais projetos, que em breve devem se tornar 
realidade. Estamos administrando os recursos públicos com muito rigor e eficiência. Isso se 
converte em mais obras e benefícios. Muitos projetos ainda estão previstos até o final de 2024. 
Quatro Pontes está em pleno desenvolvimento. Parabéns ao município pelo 29º aniversário 
de emancipação”, mencionou o prefeito.

João Laufer, prefeito de Quatro PontesÜ

Ü
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 Um 7 de setembro diferente. Tradicionalmente, 
escolas organizam e participam de desfiles em 
comemoração à Independência do Brasil. O que 
se viu neste 7 de setembro de 2021, foi que antes 
mesmo do raiar do sol os tratores já roncavam nas 
propriedades rurais, porém, limpinhos e com a 
bandeiras do Brasil como adereço principal, rumo 
à sede dos municípios para integrarem junto a 
caminhoneiros, motoristas, motociclistas, ciclistas 
e pedestres às grandes manifestações em favor do 
Brasil. Inúmeras bandeiras tremulando. Crianças, 
jovens, adultos saíram às ruas para mostrar o seu 
amor a esta pátria, sem se preocupar com bandeira 
política. Realmente, foi algo diferente.

O verde 
e amarelo 
nas ruas!

Erni Arndt

 
Ü

Edio Clapla e esposa

 
Ü

 Em Brasília!  
Teve também muitos moradores da região que foram para Brasília 
participar do ato que marcou o Dia da Independência. Um deles foi o 
presidente do Sindicato Rural de Marechal Rondon, Edio Chapla. Ele 
resumiu o evento como: “Foi grande demais”. Questionado sobre qual 
o sentimento que fica, após presenciar uma manifestação tão grande, 
ele, que também é agricultor, destacou: “O sentimento que fica é de que 
a missão foi cumprida pela população. Mostramos nosso patriotismo 
e representamos em Brasília os milhões de brasileiros desta imensa 
nação. Parabenizamos a cada brasileiro que saiu de casa neste dia para 
demonstrar o patriotismo que carrega junto”.

Erni Arndt, presidente do Sindicato Rural de Nova Santa Rosa 
também esteve na capital federal. Ele também descreveu o que viveu 
neste 7 de setembro. “Já participei de muitas movimentações, mas este 
realmente foi diferente. Foi algo inexplicável e marcante. Nunca tinha 
visto tanta gente em um lugar só. Foi emocionante e histórico. Pessoas vinda de 
todas as regiões do país, com um espírito de união muito grande. Demonstrou o 
patriotismo dos brasileiros” 

Histórico
Foi assim que o radialista Délcio Luiz Parada, um dos ideali-
zadores do evento em Marechal Rondon, resumiu a parti-
cipação dos rondonenses na mobilização, que reuniu cerca 
de 2 mil veículos. “Prevíamos cerca de 500 veículos, mas 
o número foi muito superior. Todas as expectativas foram 
superadas. Foi um movimento sem apologia nenhuma e sem 
provocação. Foi um evento, realmente, histórico. Um 7 de 
setembro diferente. Agradecemos a todos que participaram”.
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*Como reduzir os efeitos da baixa umidade do ar

Mantenha a hidratação
Para evitar a desidratação, procure beber muita água, mesmo sem estar 
com sede. Além disso, na hora das refeições, escolha alimentos (frutas 
e vegetais) ricos em água. Melão, melancia, laranja, abobrinha, entre 
outros, são bons exemplos. É importante, também, ter muita atenção 
à hidratação de crianças e idosos. Ao sair de casa, leve sempre uma 
garrafinha de água, evitando ficar longos períodos sem hidratação. 

Umidifique o ambiente
Espalhe panos (toalhas) úmidos ou mesmo baldes com água pelos 
ambientes da casa, especialmente nos quartos, durante a noite. Uma 
alternativa, mais eficiente, é utilizar um umidificador de ar.

Combata o ressecamento das vias aéreas
Esse é um cuidado essencial para evitar a congestão nasal e reduzir o 
risco de doenças respiratórias. Para tanto, basta aplicar soro fisiológico 
nas narinas, algumas vezes ao dia ou sempre que sentir desconforto. 
Mais uma vez, idosos e crianças merecem atenção especial. O uso de 
nebulizadores ou inaladores, apenas com soro fisiológico, também é 
bastante eficiente para a umidificação das vias aéreas.

Hidrate a pele
Utilize produtos específicos para hidratar a pele do rosto e do corpo, 
pelo menos uma vez ao dia. Para evitar o ressecamento, banhos com 
água muito quente não são recomendados. 

Evite locais fechados
Embora atualmente ainda existam restrições às aglomerações, com 
o retorno das atividades econômicas muitas pessoas voltarão às suas 
ocupações profissionais e os eventos também devem voltar a ocorrer. 
Porém, em dias de baixa umidade, quando as vias áreas estão ressecadas, 
o risco de infecções disseminadas em ambientes fechados aumenta.
Caso a permanência em tais locais seja imprescindível, procure adotar 
as mesmas medidas de controle ambiental usadas em sua casa, como 
abertura de janelas para melhor circulação do ar. 

Já se perguntou se você vive 
ou sobrevive a cada dia?
Por que nos agarramos tanto 
ao que nos faz sofrer?
Se colocarmos a mão no fogo 
sem querer, instintivamente 
nós a tiramos dali 
rapidamente ao menor sinal 
de dor. Por que o mesmo 
não acontece com pessoas, 
lugares e situações que nos 
fazem mal?
A verdade é que nem tudo é 
tão simples, nem tudo o que 
dói temos plena consciência, 
todo desconforto envolve 
muito mais do que podemos 
enxergar.
Há dores que continuam a 
doer porque insistimos em 
ficar agarrados nelas, nosso 
inconsciente faz isso.
Nossa insistência em fingir 
ou não olhar para esta dor é 
por que se tornou um hábito 
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Sentido da vida!! 

normal sofrer e esquecer que 
merecemos mais do que isso 
que vivemos.
É nossa ilusão que insiste em 
acreditar que determinados 
espinhos um dia deixarão 
de doer, que faz com que 
permaneçamos agarrados as 
situações ruins. 
Há uma diferença grande 
entre a dor que nos prende, 
nos machuca e nos limita, da 
dor que vem do crescimento 
de quem escolheu tomar a 
atitude necessária para ter 
bem-estar e paz.
O prazer da vida é viver e ter 
paz com quem se relaciona, 
seja no trabalho, na vida 
pessoal, familiar.

O que é o pó dental 
e como ele pode ajudar 
na sua saúde bucal?

Confira algumas perguntas 
e respostas sobre esse agente 

Apesar de ser mais comum 
comente o uso de pasta de dentes 
e fio dental, quando o assunto é 
saúde bucal, existem dezenas de 
produtos que ajudam no cuidado 
com os dentes. O pó dental é um 
deles. Como uma alternativa que 
substitui a pasta de dentes ou 
gel dental, o pó tem a função de 
proporcionar um sabor agradável 
após a higienização e ajudar na 
eliminação do excesso de bacté-
rias bucais em todo o processo 
de escovação.

Para conhecer mais sobre esse 
produto, a vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Halitose, Dra. 
Cláudia Gobor, reuniu algumas 
perguntas e respostas sobre o tema. 

Quais elementos o pó dental 
deve ter para proteger a saúde 
bucal? 

“Ele deve ter componentes bioa-
tivos e bactericidas para uma melhor 
ação”, afirma a cirurgiã-dentista. 
A profissional conta que também 
devemos lembrar que a proteção 
da saúde bucal deve ser feita com 
uma higienização correta, o que 
inclui escovação ideal, seja ela com 
o pó dental ou com outro veículo, 
uso do fio dental e se for o caso, 
enxaguante. 

Ele funciona? É melhor que 
a pasta dental?

“Funciona sim, bem como todo 
veículo usado para escovação. 
Não existe uma afirmação de 

que seja melhor ou pior que a 
pasta dental. É apenas mais uma 
opção de um veículo para que se 
faça uma correta escovação dos 
dentes”, responde.

Quais são as diferenças em 
relação a pasta além da textura? 

As pastas de dentes muitas vezes 
contêm conservantes e agentes 
espumantes que em alguns casos 
podem ser prejudiciais à saúde bucal, 
e esses fatores estão ausentes na 
composição do pó, o que pode 
ser uma vantagem. “Mas também 
temos que ter extremo cuidado 
porque na maioria dos pós existem 
partículas abrasivas que podem, ao 
longo do tempo de uso, riscar o 
esmalte, prejudicando a integridade 
da superfície e acarretando danos”, 
explica a especialista. 

Quais os tipos de pó dental?
“Existem muitos tipos hoje a 

venda, com sabores como de espe-
ciarias ou refrescantes e também 
com indicações, por exemplo - para 
adultos, crianças e para clareamento 
(o que deve ser bem observado 
e cuidado para que não ocorra 
danos a superfície dental)”, alerta 
Cláudia Gobor.

Ele substitui a pasta?
“Pode substituir sim, desde que 

a escovação dentária seja feita cor-
retamente”, responde a dentista.

Há algum risco?
Cláudia afirma que alguns pós 

dentais têm em sua composição 
partículas abrasivas, que podem 
ocasionar riscamento da superfície 
dentária e também sensibilidade.
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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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Um novo ciclo está começando, virginiano, e 
saber o que quer é essencial para ter sucesso 
em sua jornada. Uma ótima semana para dar 
novos passos, cuidar do corpo, da imagem, da 
saúde e do visual, iniciar projetos profissionais, 
se comunicar e também fazer investimentos. As 
portas estão abertas para você. Mas é preciso 
saber o que quer e seguir em frente.
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Um bom momento para cuidar melhor de suas 
relações e parcerias, pisciano, definindo quem 
você quer em seus projetos e alinhando as 
expectativas. Novas parcerias e relações também 
podem surgir. O clima é de mais felicidade e 
profundidade. Mas é preciso pés no chão para 
evitar ilusão ou mal entendidos. Use sua intuição 
para saber como agir.
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Um período de bons acontecimentos, taurino, 
tanto em termos pessoais como profissionais. 
Mas é importante ter certeza sobre quem são 
as pessoas em quem você pode confiar e evitar 
as conversas que possam aumentar as tensões 
e, eventualmente, trazer algum rompimento. É 
fundamental ter tempo para se divertir. O lazer 
é fundamental para seu bem estar.
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Um ótimo momento em termos de comunicação, 
canceriano, e isso inclui fazer contatos ou reuniões 
de trabalho, divulgar coisas e ajustar os ponteiros 
em suas relações. Os assuntos familiares podem 
demandar mais presença e atenção, e as coisas 
devem ser resolvidas com diálogo e cuidado. 
Estudos e viagens são favoráveis, especialmente 
contato com a natureza.
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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?
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Estar com amigos pode ser gostoso e inspirador, 
escorpiano. Isso porque encontros e conversas 
são bem-vindos e podem trazer inclusive 
oportunidades profissionais interessantes. No 
trabalho, as reuniões e conversas ajudam a definir 
próximos passos, com objetivos e expectativas 
bem alinhados. Você pode ter bons momentos 
fazendo coisas sozinho.
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Um período fundamental para planejar os 
próximos meses do ano, capricorniano, e deixar 
a vida organizada, do jeito que você gosta. São 
dias mais produtivos, as coisas tendem a fluir 
melhor. Especialmente no que diz respeito ao 
trabalho e assuntos mais práticos. Faça contatos 
de forma objetiva, sabendo o que deseja e 
traçando metas para cumprir seus planos.
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Um período perfeito para a mudança de hábitos 
e comportamentos, aquariano. Olhe para o 
futuro e defina metas, mas com a certeza de 
que tudo está resolvido. Pensar em cursos e 
viagens pode ser animador. Sua vida afetiva 
pode ganhar intensidade. É um bom momento 
para organizar finanças conjuntas e alinhar 
expectativas em temas mais íntimos.
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Olhar para dentro é essencial para saber o 
que deseja, libriano. O céu da semana pode 
trazer bons momentos, mas também algumas 
tensões, nas situações que eventualmente 
tenham chegado no limite. A comunicação 
está em alta, favorecendo o diálogo. Você 
pode aproveitar esses dias para resolver 
pendencias e assuntos antigos.

É importante cuidar das coisas pessoais, 
geminiano, incluindo organizar sua casa e sua 
vida. Você pode ter conversas importantes e 
encontros marcantes. Mas provavelmente terá 
vontade de oscilar entre a vida mais agitada e 
os momentos de descanso e isolamento. Esse é 
um momento estrategicamente bom para fazer 
planos para o futuro e começar coisas novas.

Humor

l 12 drumetes de frango (coxinha da asa)
l sal e pimenta a gosto
l 1 colher de sopa de azeite
l 1/2 limão
l 1 cebola
l 3 dentes de alho picadinhos
l farinha de trigo (o quanto baste 
   para empanar)
l cebolinha picadinha (a gosto)
l óleo para fritar

Tempere o frango com sal, azeite, 
limão, cebola, alho, pimenta e um pouco 
da cebolinha. Pegue um saco de plástico 
e coloque a farinha de trigo. Coloque 
todas as coxinhas dentro e aperte bem 
cada coxinha para incorporar a farinha. 
Frite em óleo não muito quente, fogo 
baixo, para que não fique crua e fique 
dourada e crocante.

Comemorando
Dois amigos entram em um bar, dando gritos de alegria. 

– Garçom, bebida para todos! Por nossa conta! 
– E o que estão comemorando? – pergunta o garçom. 

– Acabamos de completar um quebra-cabeça, e em apenas sete 
meses! – responde um dos amigos. 

– Sete meses? – espanta-se o garçom. – E qual é a graça? Não 
deviam ter demorado tanto. 

– Ah, é? – retruca o outro amigo. – Pois saiba que na caixa está 
escrito: “De dois a quatro anos”!

Viúva sem açúcar
Duas amigas conversando:

- Olá, como vai? Quanto tempo! Como vai o marido?
-Você não soube? Ele morreu faz quinze dias.

- Ah, não sabia. Meus pêsames. E como é que aconteceu?
- Pedi pra ele ir comprar açúcar no supermercado, aí veio um ônibus e 

passou por cima dele.
- Mas que coisa triste. E o que você vez?

- Tomei o café sem açúcar mesmo!

Videogame com a vó
Minha neta, Korey, foi passar umas semanas comigo, e decidi ensiná-la 
a costurar. Depois que fiz uma demonstração demorada de como usar a 

máquina, Korey recuou, pôs as mãos no quadril e disse:
– Quer dizer que a senhora consegue fazer isso tudo, mas não é capaz 

de jogar o meu videogame?

DRUMET  DE FRANGO CROCANT E 

Ter uma rotina bem organizada e planos 
definidos é o segredo para realizar mais 
neste momento, ariano. Assuntos ligados ao 
trabalho e a saúde são os mais importantes 
e merecem cuidado especial. Mas questões 
ligadas aos relacionamentos também estão em 
pauta, pedindo mais diálogo e troca. Uma boa 
semana para começar coisas novas.

Um ótimo período para organizar sua vida financeira, 
leonino, e isso pode incluir fazer investimentos, 
planilhas ou simplesmente repensar seus gastos. A 
comunicação tende a fluir desde que você também 
saiba ouvir e considerar outros pontos de vista. 
É um bom momento para iniciar coisas novas 
envolvendo trabalho e outros projetos pessoais 
muito importantes.

Os assuntos ligados a trabalho e carreira estão 
em destaque, sagitariano, pedindo iniciativa 
e novidades. O momento é de oportunidades 
envolvendo parcerias e relações, com a promessa 
de trocas interessantes. Mas saber ouvir e respeitar 
outras ideias é importante para evitar atritos. 
Você pode ter mais destaque e sucesso em 
tudo que fizer com dedicação.
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NOVO ENDEREÇO: Av. Irio Jacob Welp, 2182 
(Próximo ao Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) 

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

Aniversariantes 
da Semana 

Fernando e Roseli Joner Backes da sociedade de Quatro Pontes 

l QUINTA (09)
Marilene Caio, Gabriel Willms, 
Lia Kirst, Lori Hoesel, Andreia 
Domingues Didonet, Arseli Lorenz, 
Aloisio Norberto Baumgratz, Odair 
Boesing, Natália Henke Xavier, 
Patricia Lindner, Nair Gotardo, 
Karine Francieli Helbing Vitt

l SEXTA (10)
Elizabete Luiz, Juliano Dal Bello, 
Josie Meinerz, Valdecir Medin, 
Ademir Arnodo Arndt, Adriana 
Becker, Simone Gabriel, Neusa 
Henz, Sandra da Rocha, Dirce 
Eberhart, Vandré Dubiela, Hilda 
Debus Fonseca, Edgar Karnopp, 
Alexandre Lüdtke

l SÁBADO (11) 
Cristiano Weiss, Matheus 
Guilherme Spindulas, Marcia 
Valéria, Marcia Valeria Souza, 
Mirian Schmitt Albrecht

l DOMINGO (12)
Elfride Ronnau, Salete Genz, 
Regiane Fhynbeen Caetano, Aline 
Nunes, Raquel Olivera, Elisabete 
Mattes Borth, Marcos Werle, 
Carine Pasa Canova, Maldi Marli 
Looben, Nassi Zimmermann, 
Mariani Henschel

l SEGUNDA (13)
Jandir Vanderlei Lamb, Evandro 
Bald, Vinicius Augusto Herpich, 
Niva Ribeiro, Loiva Beatriz Lindner, 
Simone Nullrich,  
Carolina Andressa, Incomar 
Riegel, Loiva Beatriz, Valdecir 
Jureczek, Clair Scharf, Loiva Kuhn

l TERÇA (14)
Marlei Roos Marchi, Sabrina 
Waline Schröder, Chelia Cleveston, 
Patrícia Heck, Leoni Mundt, 
Isabella Angéllica, Rosangela 
Pacheco, Nelci Kelm, Alipio Cezar, 
Eliane Ferreira, Daniela Rodrigues, 
Keila Santos 

l QUARTA (15)
Lu Stockmann, Adriana Barbosa, 
Eduardo Geisel, Marcio Leadro 
Matte, Michele Bach, Nilson Pedro 
Wenzel, Voni Berta Amaral,  Gabriel 
Bersch, Diego Ferrari, Veridiana 
Romer, Jessica Caroline Kroth, 
Ana Luisa Lüdtke, Carmen Kempp 
Lüdtke, Fátima Gonçalves Silva 

 O tim tim da semana vai para a empresária rondonense, Julita 
Ueckert. Ela aniversaria neste sábado (11). Parabéns!

O empreendedor Marcos Werle completa neste domingo (12) mais um 
ano de vida. Felicidades!

Leila Schallenberger Balkau e Eduardo Balkau trocaram no sábado 
(04) o famoso ‘sim’. O fotógrafo Jones Souza registrado o momento

Toda a beleza de 
Mariane Krause que 
está se preparando 
para representar 
Marechal Cândido 
Rondon no Miss 
Universo Brasil 
2021. O miss será 
dividido em três 
etapas: a primeira, 
online, com 
votação direta do 
público, a segunda 
a nível estadual, e 
finalmente, a 
etapa nacional

Da sociedade de Mercedes, a advogada Vivian e o empresário Rodrigo Vergani
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Mercedes recebe mais 
uma ambulância semi-UTI

É O SEGUNDO VEÍCULO RECEBIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MENOS DE 30 DIASÜ

 Como parte da programação 
em comemoração dos 30 anos de 
fundação, a Congregação Lute-
rana Cristo é Vida, do bairro Vila 
Gaúcha, em Marechal Cândido 
Rondon, realiza neste domingo, 
dia 12, domingo, almoço na moda-
lidade drive-thru.

A Secretaria de Saúde de 
Mercedes recebeu recente-
mente mais uma ambulância 
semi-UTI, para o atendimento 
ao cidadão em caso de urgência 
e emergência. Este é o segundo 
veículo recebido pelo município 
em menos de 30 dias. 

“Quando assumimos a secre-
taria nos deparamos com uma 
frota de ambulâncias totalmente 
sucateadas. Recentemente rece-
bemos uma semi-UTI muito bem 
equipada e agora recebendo mais 
um veículo que será fundamental 
no atendimento a nossa popula-
ção. Quero anunciar ainda, que 
graças ao trabalho desenvolvido 
por nossa administração, em breve, 
estaremos recebendo uma van 
de passageiros para transporte de 
pacientes”, destacou o vice-prefeito 

e secretário de saúde Alex Graunke. 
No total, foram cerca de R$ 267 

mil em investimentos, sendo R$ 
170 mil referente à emenda par-
lamentar do deputado estadual 
Paulo Rogério do Carmo e R$ 97 

 A Secretaria de Assistência Social 
de Pato Bragado está com inscrições 
abertas para o curso “Cuidados com 
o idoso em domicílio”. A intenção é 
ensinar a prestar cuidados integrais 
ao idoso, visando apoio e ajuda nas 
situações de dependência, estimu-
lando o autocuidado e independência. 

Conforme a secretária da pasta, 
Arlete Gross Schneider, a ação que 
vem de encontro a demanda levan-
tada pela secretaria e visa formar 
profissionais para desempenhar 
as funções de cuidador de idoso 
com mais qualidade e eficiência, 
aprendendo técnicas e compre-
endendo as particularidades ine-
rentes à terceira Idade, bem como 
suas fragilidades ocasionadas por 
doenças que acometem idosos.

São disponibilizadas 20 vagas e os 
interessados devem se inscrever na 
secretaria, até o dia 13 de setembro, 
munidos de documento de identidade, 
CPF e comprovante de residência.

O curso é gratuito e terá carga 
horária de 72 horas de segunda a sex-
ta-feira, das 19 às 22 horas, na Acibra. 
A data de início está sendo definida.

mil de contrapartida do município.
“Fico muito grato ao deputado 

do Carmo por estar destinando a 
Mercedes está emenda, que com 
uma contrapartida significativa 
do município nos possibilitou 

estarmos adquirindo está ambu-
lância. A saúde da nossa popu-
lação é prioridade em nosso 
governo e assim iremos con-
tinuar”, pontua o prefeito de 
Mercedes Laerton Weber.  

 Recentemente o prefeito de 
Nova Santa Rosa, Norberto Pinz 
assinou projetos de readequação 
de estradas do município. Os docu-
mentos fazem parte do Convênio 
que a Prefeitura mantém com a 
Itaipu Binacional e parceria com 
o Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR). Os proje-
tos contemplam a readequação de 
quatro trechos de estradas, sendo 
elas da linha Brasil, Linha Jundiaí, 
Vila Planalto e Esquina Santa Fé.

A assinatura dos projetos contou 
com a presença do responsável 
técnico do IDR, José Valentin Juan; 
vice-prefeito, Noedi Hardt; assessor 
jurídico, Marcelo Gustavo Schimmel; 
gestor de Convênios da Itaipu, Kleber 
Ribeiro e secretário de Agricultura, 
Meio Ambiente e Infraestrutura, 
Silmar Benke (Max).

Prefeito Norberto assina projetos de readequação de estradas

Congregação Cristo É Vida da Vila Gaúcha 
realiza churrasco drive-thru no domingo

Conforme o pastor Claudio Bün-
dchen e o presidente da Congre-
gação, Douglas Berwig, o cardápio 
inclui 500 g de churrasco bovino e 
suíno, 1 coxa e sobrecoxa de frango, 
além de salada, maionese, arroz 
e cuca. O kit serve duas pessoas. 

A ficha está sendo vendida 
a R$ 60 através dos WhatsApp 
(45) 99801-2081 (Cláudio) e 
99936-7110 (Douglas).

O valor arrecadado neste 
almoço será destinado à pin-
tura do salão de atividades, 
local que hoje conta com aulas 
de Taekwondo às segundas 
e quartas-feiras das 18h às 
20h; de ginástica às terças e 
quintas-feiras às 18h15. No 
sábado, das 14h às 16h, o salão 
é disponibilizado ao Grupo de 
Escoteiros Luteranos. 

Presidente da Congregação, 
Douglas Berwig, e pastor 

Cláudio Bündchen

 Ü
Assistência Social de 
Pato Bragado oferta 
curso de cuidador de 
idosos à comunidade

MARILI KOEHLER

Arlete Schneider: “Ação que vem 
de encontro a demanda da 

secretaria e visa formar profissionais 
para desempenhar essa função com 

mais qualidade e eficiência”
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Desfile da fanfarra em carro aberto marca 
Dia da Independência em Entre Rios do Oeste

 A população entrerriense tam-
bém demonstrou seu civismo e 
patriotismo neste dia 07 de setem-
bro, dia em que se comemora a 
Independência do Brasil. Nos dias 
atuais, vivemos um cenário total-
mente diferente dos anos ante-
riores. É necessário se reinventar 
para seguir com as atividades, se 
deixar de se proteger da Covid-19.

Com o intuito de salvaguardar 
e proteger a saúde da população 
entrerriense, neste ano não foi rea-
lizado o tradicional desfile, seguido 
de almoço no centro de eventos. 
Entretanto, mesmo diante das difi-
culdades e restrições impostas pelo 
Covid-19, o município de Entre Rios 
do Oeste não deixou de exercer 
seu patriotismo. 

Ato cívico teve início às 9h da 

manhã, em frente ao paço muni-
cipal, que contou com a presença 
do prefeito Ari Aloisio Maldaner, 
vice-prefeito Luciano Schaefer, pre-
sidente da Câmara de Vereadores, 
Valdeir Rodrigues Sales, e demais 
autoridades municipais.

Após o ato solene, o pelotão da 
fanfarra realizou desfile em carro 
aberto pelas ruas da cidade para 
homenagear aos entrerrienses. Os 
munícipes tiveram a oportunidade 

de prestigiar o desfile, confortavel-
mente em frente as suas residências, 
evitando assim a aglomeração de 
pessoas e possibilitando a demons-
tração de respeito e civismo de cada 
entrerriense, com toda a segurança, 
cumprindo com os protocolos de 
enfrentamento ao Covid-19. 

As imagens estão disponí-
veis no Facebook da prefeitura, 
no https://www.facebook.com/
MunicipiodeEntreRiosdoOeste.

Com descontos sobre multas e 
juros de até 100% no pagamento 
à vista (parcela única), 90% para 
quem optar em pagar em até seis 
parcelas, 80% para os contribuintes 
que renegociarem as dívidas em 12 
prestações e 70% para aqueles que 
optarem por 24 vezes, a administração 
do município de Mercedes lançou 
o Programa de Recuperação Fiscal 
de Mercedes (Refisme). 

O objetivo da ação é aumentar e dar 
efetividade à arrecadação, bem como 
promover e incentivar a regularização 
da situação de endividamento dos 
contribuintes e/ou devedores, sejam 
eles pessoas físicas ou jurídicas.

A adesão deve ser feita pelos 
interessados até o dia 24 de novem-
bro no Setor de Tributação, locali-
zado no Paço Municipal, das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h30. 

O Refisme contempla o par-
celamento de débitos junto ao 
município, bem como, na redução 

 Na tarde de sexta-feira (3) 
o deputado estadual licenciado 
e atual secretário de Estado do 
Governo do Paraná, Marcel Miche-
letto, esteve no Paço Municipal 
de Nova Santa Rosa para fazer 
uma visita ao prefeito, Norberto 

Pinz; vice-prefeito, Noedi Hardt; 
vereadores; secretários; diretores 
e demais servidores públicos. Na 
ocasião, Micheletto, acompanhado 
de seus assessores, fez tratativas 
sobre emendas e projetos para 
o município.

A Associação de Pais, Professores 
e Funcionários do Colégio Luterano 
Rui Barbosa, de Marechal Cândido 
Rondon, está promovendo a venda 
de escondidinho de mandioca com 
carne seca. As fichas custam R$ 
40,00 e podem ser adquiridas na 
secretaria do educandário ou pelo 
WhatsApp 98813-9527. A retirada 
do escondidinho será no dia 17/09, 
nas dependências do Rui Barbosa.

Refisme oferece até 100% de desconto 
em multa e juros em Mercedes

de multas moratórias e juros 
moratórios devidos de créditos 
vencidos até 31 de dezembro de 
2020.  A iniciativa abrange débitos 

tributários, parcelados, em execu-
ção ou cobrança judicial ou admi-
nistrativo e inscritos ou não em 
dívida ativa.

APPF do Colégio Rui 
Barbosa promove venda 
de escondidinho

Micheletto visita Nova Santa Rosa

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
MOACIR SCHMITT comunica que está requerendo a renovação de sua licença de operação 
para atividade de suinocultura localizada no Distrito de Curvado, LR 94/D, município de Marechal 
Cândido Rondon-PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA DE AMPIAÇÃO
Sidenei Bernardi, torna público que irá requerer ao IAT, Licença Prévia para Empreendimento 
de Suinocultura, porte médio, modalidade de creche, a ser instalado no distrito de Alto Santa 
Fé, município de Nova Santa Rosa, PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O Município de Nova Santa Rosa, torna público, que irá requer ao IAT, Licença Prévia para 
Empreendimento Imobiliário, modalidade de Loteamento Social, a ser implantado na Avenida 
Horizontina, Sede do Município de Nova Santa Rosa, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
ORLANDO LUDWIG torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia para Suinocultura - Sistema 
de Terminação (LP-Ampliação n° 247777 - Válida até 16/07/2023) a ser implantada no Lote Rural 
n° 92 do 45° Perímetro da Faz. Britânia - Linha Divisa, Zona Rural - Entre Rios do Oeste/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ORLANDO LUDWIG torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Instalação para Sui-
nocultura - Sistema de Terminação (LP-Ampliação n° 247777 - Válida até 16/07/2023) a ser 
implantada no Lote Rural n° 92 do 45° Perímetro da Faz. Britânia - Linha Divisa, Zona Rural 
- Entre Rios do Oeste/PR. 

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: Recebimento e armazenamento de produtos agrícolas, e depósito e comercialização 
de insumos agrícolas, inoculantes, sementes e corretivo ensacado e a granel
ENDEREÇO: Avenida José Forlin, 1575, no Distrito de Novo Horizonte
MUNICÍPIO:Marechal Cândido Rondon – PR
VALIDADE: 01/09/2024

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 Pelicano Aviacao Agricola LTDA - ME torna público que recebeu do IAT, a Licença de Instalação 
para a atividade de aviacao agricola a ser implantada Parte do Lote Rural n 37, do 9 perimetro, 
no municipio de Toledo/PR.
 

 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 Pelicano Aviacao Agricola LTDA - ME torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Ope-
ração para a atividade de aviacao agricola instalada Parte do Lote Rural n 37, do 9 perimetro, 
no municipio de Toledo/PR.

RECEBEU LICENÇA OPERAÇÃO (AMPLIAÇÃO)
ANTÔNIO OSÓRIO torna publico que recebeu do INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT a Licença 
Operação (Ampliação), com validade até o dia 10/10/2024, para atividade de suinocultura instalado 
no LOTE RURAL Nº 104, 50º, PERÍMETRO, LINHA UNIÃO, Santa Helena/PR.

REQUER LICENÇA INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)
DOUGLAS RODRIGO SELZLER e outros, tornam publico que irão requerer do Instituto Água 
e Terra (IAT) a Licença Instalação (Ampliação) para a atividade de suinocultura sistema termi-
nação instalado no imóvel denominado como PARTE C DO LOTE RURAL 26-A, município de 
Santa Helena/PR. 

RECEBEU LICENÇA PRÉVIA (AMPLIAÇÃO)
DOUGLAS RODRIGO SELZLER e outros, tornam publico que receberam do Instituto Água e 
Terra (IAT) a Licença Prévia (Ampliação), com validade até o dia 03/09/2023, para a atividade 
de suinocultura sistema terminação instalado no imóvel denominado como PARTE C DO LOTE 
RURAL 26-A, município de Santa Helena/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Geraldo Luiz Bender, torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para a ampliação da Atividade 
de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 5.500 animais (2.500 já licenciados), a ser implantada 
em Parte dos Lote Rural Nº 272-A da Gleba 02, linha Sanga Natal, São Clemente Santa Helena – Pr.
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