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Sua satisfação, nosso compromisso.

Como será 
o processo
 educativo 
em 2022?

PÁGINA 09

Delegado Rodrigo Baptista 
alerta sobre crimes de 
estelionato através do 
celular e internet 
                                                                            

PÁGINA 07

Governador Ratinho Junior confirma 
obras para Marechal Cândido Rondon

O governador do estado Carlos Massa Ratinho Junior cumpriu agenda na tarde desta quarta-feira, dia 22, em Marechal 
Rondon. Inicialmente se reuniu com autoridades e imprensa regional na Associação Atlética Cultural Copagril, onde assinou a 
ordem de serviço para a retomada de uma importante obra: o Contorno Oeste, além da ordem de serviço para a duplicação/
revitalização da Avenida Rio Grande do Sul, extensão do Super Copagril II até a via de acesso ao Clube Lira. Na sequência, 

participou da inauguração da terceira torre de secagem da Sooro Renner.
PÁGINA 03
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editorial IMAGEM da SEMANA

O PARAFUSO
 A pergunta que mais ouço como 

perito avaliador é justamente quanto 
cobro para fazer o serviço de ava-
liação de um imóvel.

E se eu trocar a palavra cobrar 
por valorizar, o que você me diria?

Valorizar é justamente colocar 
valor, retirar, portanto, fatores como: 
apego, especulação, oportunismo, 
desinformação, projeção desorde-
nada e acreditem, até mesmo má fé.

Apego: neste caso é preciso colo-
car a razão à frente da emoção, afi-
nal falamos de algo “imóvel”, algo 
que interessa ao mercado. Sempre 
digo que devemos separar a história 
atrelada à memória, daquilo que é 
prático e negociável. 

Todo bem negociável, tem preço, 
o valor fica no coração.

Especulação e oportunismo: 
quando uma pessoa ou grupo econô-
mico valoriza um bem além do nor-
mal de mercado, procurando assim, 

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

l

seu benefício próprio em detrimento 
à comunidade. 

Desinformação: esta também acaba 
sendo perigosa, pois muitas vezes nos 
leva a fazer um mal negócio. 

Projeção desordenada: é quando 
projetamos algo futuro para o momento 
atual. 

O que vale é o que existe no 
momento, portanto, se haverá uma 
avenida duplicada e estendida, se 
haverá um viaduto ou vias de acesso, 
pavimentação futura, áreas de lazer 
públicas estimadas, empreendimen-
tos que futuramente impulsionarão 
uma região, tudo entra no campo da 
estimativa, até mesmo de um bom 
argumento de vendas e para quem 
ainda gosta de apostar no futuro. 

Uma boa avaliação é como uma 
boa foto, com todos seus detalhes, 
seus milhões de pixels. Todo o valor 
está aí. É o momento.

Má fé: alterar o resultado de uma 
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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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avaliação. Esta prática é utilizada, na 
minha concepção, sempre para enga-
nar alguém.

Quando um cliente me coloca na 
posição de “maquiar” uma avaliação 
para mais ou para menos, dou três 
pulos para trás, mais um duplo twist 
carpado, multiplicado por não mais 
nunca.

O bom disso tudo, é saber que não 
sou o único, você que está lendo, pensa 
exatamente assim e com certeza, muitos 
outros profissionais peritos em avalia-
ção, éticos e corretos, compactuam 
deste fundamento.

Apertar o parafuso certo, este é o 
preço cobrado por uma boa avaliação.

Não é caro não, afinal, quando seu 
bem é protegido, se coloca valor.

Valor, pense nisso.
Pratiquemos, juntos!

É consenso entre especialistas que 
a medida que mais contribui para o 
controle da pandemia da Covid-19 
é a vacinação. E é exatamente isso 
que estamos testemunhando nas 
últimas semanas.

Nosso País vem apresentando queda 
no número de novos casos, internações 
e mortes relacionadas ao coronavírus 
desde o fim de maio. A média móvel 
de óbitos atingiu o nível mais baixo 
desde o primeiro pico da pandemia, 
em julho de 2020.

Embora haja a sensação de alívio, não 
há razões para diminuir a guarda. Ainda 
estamos sob a ameaça da variante Delta, 
que tem causado enormes problemas 
em outros países. Exemplos como o da 
Flórida, nos Estados Unidos, mostram 
que, a despeito da disponibilidade de 
vacinas, há preocupantes recordes de 
internações e mortes após a entrada 
da nova variante.

Além de reforçar o investimento na 
rede de assistência aos pacientes, o uso 
de máscaras, o distanciamento social, 
a higiene das mãos, a realização de 
testes, a expansão da vacinação deve 
ser o marco central das ações de pre-
venção. Todos os dados de eficácia e 
efetividade de vacinas apresentados 
até o momento apontam que a imuni-
zação completa é o que mais protege 
as pessoas de serem hospitalizadas ou 
morrerem de Covid-19.

Aliás, vários países vêm anunciando a 
adoção da terceira dose da vacina, assim 
como o Ministério da Saúde do Brasil. 
Os esquemas e as vacinas escolhidas, 
contudo, variam dependendo do país. 

Há dados que mostram que a terceira 
dose, quer seja com a mesma vacina ou 
com uma vacina diferente da utilizada no 
esquema inicial, aumenta a quantidade 
de anticorpos. Em virtude disso, o Comitê 
Científico entende que o mais importante 
é imunizar rapidamente, começando 
com a população de mais idade, mais 
vulnerável a doença. E, vacinar com a 
vacina que estiver disponível.

O mais importante objetivo é a pro-
teção da população. E a principal arma 
contra a Covid-19 é a vacina, grande 
conquista da humanidade que se revela, 
uma vez mais, aliada indispensável para 
enfrentar a pandemia.

** WERNO ELIAS KOCH

Vacinas 
x mortes

O Grupo ‘Pedal das Meninas’ comemorou no sábado (19) um ano de fundação em Marechal Cândido 
Rondon. O grupo, que atualmente conta com 200 integrantes, montou um coração com as ciclistas 
participantes para registrar o momento
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ELE ASSINOU ORDEM DE SERVIÇO PARA A RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO DE 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Ü

Governador Ratinho 
Junior confirma obras 
para Marechal Rondon

R$ 5 milhões 
O Frigorífico Radar pagou uma dívida de R$ 5 milhões com o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento (FMD) oriundos de um empréstimo 
financeiro, com o dinheiro em caixa o prefeito Marcio Rauber propôs, 
nesta semana, à Câmara de Vereadores de Marechal Rondon, investir 
o valor na recuperação das ruas da área central de Marechal Cândido 
Rondon. O projeto de lei começou a tramitar e se aprovado o município 
poderá realocar este valor para atender o anseio de toda a população, 
em especial da classe empresarial.

Schiavinato
Gerou grande comoção no meio político da região a morte precoce 
de Rafael Schiavinato, ele faleceu na madrugada da terça-feira (21), o 
engenheiro civil é filho do deputado federal José Carlos Schiavinato e 
encontrava-se internado em Toledo há mais de 80 dias. No mês de março, 
a família perdeu a mãe Marlene e em abril o pai e deputado federal José 
Carlos Schiavinato, todos foram acometidos pelo vírus do Covid-19. 

Prioridades
Municípios do Paraná com legislações adequadas terão prioridades na 
instalação do 5G. O assunto será abordado pela Assembleia Legislativa 
na audiência pública A Implantação da Tecnologia 5G no Estado do 
Paraná que acontece na quarta-feira (29). O dinamismo da tecnologia 
5G possibilitará, entre todas as vantagens da estabilidade do sinal sem 
oscilações, o aperfeiçoamento da telemedicina para cirurgias remotas 
de alta precisão.

Em alta
Tudo indica ser unânime o apoio do prefeito Márcio Rauber e dos vereadores 
do DEM ao atual deputado estadual e líder do governo Hussein Bakri, 
a ser o representante escolhido nas eleições do próximo ano. Bakri já 
viabilizou muitos recursos ao município e é um grande parceiro da atual 
administração municipal. O mesmo acontece com vários municípios 
da microrregião, vários prefeitos já assumiram, juntamente com suas 
equipes de governo, o compromisso de apoiar Hussein Bakri.

No aguardo
A campanha para deputado estadual do vereador rondonense dos 
progressistas parece estar a todo vapor. Arion tem conversado e se 
reunido com diversas lideranças do município e da região para firmar 
apoios e viabilizar sua candidatura. Mas o que mais é aguardada, por 
Arion e seu grupo político, é a  definição por parte do Sperafico a ser 
candidato a deputado federal para sim firmar uma dobradinha para o 
Oeste do Paraná.

Micheletinho
Ainda é aguardada a definição se o atual deputado estadual e secretário de 
estado Marcel Micheletto vai concorrer ano que vem à deputado estadual 
ou para deputado federal. Enquanto isso não se defini, é praticamente 
certo que Micheletto terá o apoio aqui em Marechal Rondon do vice 
prefeito Ila, dos vereadores  e do grupo do PL municipal.

Quarentena 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou na 
madrugada desta quarta-feira (22) que todos os integrantes da comitiva do 
presidente Jair Bolsonaro que tiveram contato com o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, adotem medida de isolamento social, permanecendo 
em quarentena assim que retornarem ao Brasil. Por conta de Queiroga 
ter sido diagnosticado com Covid-19 em exame feito nos Estados Unidos, 
a Anvisa remeteu um ofício à Casa Civil dando as orientações sanitárias 
que seguem as medidas protetivas no caso da pandemia. 

 O governador do estado Car-
los Massa Ratinho Junior cumpriu 
agenda na tarde desta quarta-feira, 
dia 22, em Marechal Rondon.  Ele 
desembarcou no aeroporto municipal 
Ruben Berta, onde foi recepcionado 
por autoridades, empresários e sim-
patizantes, dentre eles, o prefeito de 
Marechal Cândido Rondon, Marcio 
Rauber. Na sequência ele cumpriu 
agenda oficial, dirigindo-se até a 
sede da Copagril para a assinatura 
oficial de convênios. 

O governador Ratinho assinou 
a ordem de serviço das obras do 
Contorno de Marechal Cândido 
Rondon. O investimento é de R$ 
20 milhões. São seis quilômetros de 
implementação de rodovia e duas 
interseções ligando a PR-467 à BR-163. 

Essa obra desvia o trânsito pesado 
de caminhões da Avenida Rio Grande 
do Sul e de outras ruas da cidade. 
No mesmo evento, foi confirmado o 
convênio de revitalização da Avenida 
Rio Grande do Sul, uma das principais 
entradas de Marechal Cândido Rondon.

Na sequência ele participou da 
inauguração da terceira torre de 
secagem da Sooro Renner. 

Por unanimidade, a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa aprovou 
nesta terça-feira (21) projeto de lei 
que torna o Cartão Comida Boa uma 
política de Estado e pode beneficiar 
até 100 mil famílias no Paraná.

A proposta do Governador Ratinho 
Junior cria o Programa Estadual de 
Transferência de Renda, que prevê 
o repasse de R$ 80 mensais, por 
residência, para famílias em situação 
de pobreza e extrema pobreza, com 
prioridade para aquelas que não 
são atendidas pelo Bolsa Família. 
O valor deverá ser utilizado para 
a compra de itens básicos de ali-
mentação em estabelecimentos 

comerciais previamente fixados 
pelo Poder Executivo. 

O programa funcionará nos mes-
mos moldes do Cartão Comida Boa, 
implantado emergencialmente no 
ano passado para atender famílias 
afetadas pela pandemia da Covid-
19. “Esse é um instrumento forte e 
importante para atender as famílias 
mais carentes do Estado. Alguns 
até podem questionar o valor do 
benefício, mas talvez não saibam 
o que isso representa na vida de 
paranaenses que estão passando 
necessidade e até fome. Por isso, 
peço o apoio dos colegas para a 
rápida tramitação desse projeto”, 
afirmou o deputado Hussein Bakri, 

CCJ da Assembleia aprova projeto de transferência 
de renda para famílias paranaenses mais vulneráveis

Hussein Bakri, Líder do 
Governo e relator da matéria

Líder do Governo e relator da matéria.
 Após ser aprovada e virar lei, 

a proposta terá 60 dias para ser 
regulamentada pelo Governo do 
Estado e, então, colocada em prática.

Ü
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Governador Ratinho cumpre agenda em Marechal Cândido Rondon

FOTOS: CRISTINE KEMPP
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Formalizar contratos de parce-
rias com a finalidade de viabilizar a 
nova unidade da Incubadora Santos 
Dumont, em Marechal Cândido 
Rondon, e ampliar base de atuação. 
Este foi o foco do 1º Meet UP de 
Marechal Rondon, evento realizado 
na terça-feira (21), na Haus Bier, e 
organizado pelo Parque Tecnoló-
gico Itaipu (PTI), prefeitura e Sicredi 
Aliança Paraná/São Paulo.

O diretor-superintendente do 
PTI, general Eduardo Garrido, o dire-
tor-executivo do Sicredi Aliança 
PR/SP, Fernando Fenner, e o pre-
feito de Marechal Rondon, Marcio 
Rauber, bem como o secretário 
municipal de Indústria, Comércio 
e Turismo, Valdir Port (Portinho), 
assinaram acordos de cooperação 
entre as partes.

A prefeitura e o PTI formalizaram 
o novo termo de cooperação para 
incentivar as ações de inovação 
no município, com investimento 
superior a R$ 100 mil por ano. Já o 
PTI e o Sicredi celebraram parceria 

para o desenvolvimento de ações 
de inovação aberta e fomento ao 
empreendedorismo no agronegócio, 
com investimento inicial de R$ 55 
mil ao ano.

O PTI, que já aplicou mais de 
R$ 500 mil na Incubadora Santos 
Dumont e está atuando em Mare-
chal Rondon desde 2015, reforça o 
compromisso com a região e firma o 
prosseguimento dos investimentos 
e a busca por novos parceiros para 
fortalecer a unidade. Representan-
tes da empresa Exohub, de Porto 
Alegre, apresentaram os planos 
de investimentos e de reforma na 
Incubadora Santos Dumont.

PRONUNCIAMENTOS
O diretor-superintendente 

do PTI, general Eduardo Garrido, 
destacou a prioridade ao empre-
endedorismo e à inovação. Com 
isso, foi revisado modelo da 
incubadora em Marechal Ron-
don, para estimular a geração de 
negócios. “Queremos aproveitar o 

potencial dos universitários e dos 
colaboradores das empresas para 
incentivar o empreendedorismo. 
Tivemos uma excelente acolhida 
do prefeito Marcio Rauber e do 
secretário Portinho, e conquista-
mos as parcerias com o Sicredi 
Aliança PR/SP e com a Exohub. 
Vamos trabalhar em Marechal para 
dinamizar todo este ecossistema 
local e regional”, frisou.

O diretor-executivo do Sicredi 
Aliança PR/SP, Fernando Fenner, 
expôs que a cooperativa de crédito 
está comprometida também em 
apoiar ações de inovação, devido 
à preocupação com o futuro do 
agronegócio. “Dentro da nossa coo-
perativa nós criamos o Movimento 
de Inovação Aliança (MIA), e agora 
expandimos com esta importante 
parceria”, evidenciou.

O prefeito Marcio Rauber enal-
teceu que em Marechal Rondon 
e na microrregião são produzi-
dos os alimentos com a melhor 
qualidade, bem como através da 

Marechal Rondon formaliza novo 
termo de cooperação com o PTI   

SICREDI ALIANÇA PR/SP FIRMA PARCERIA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE INOVAÇÃO ABERTA E DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO NO AGRONEGÓCIOÜ

Momento da assinatura das parcerias

proteção ao meio ambiente. “Gra-
ças ao agronegócio, hoje sentimos 
menor impacto na economia neste 
período de pandemia. Percebemos 
que estamos no caminho certo 
para que as empresas, indústrias 
e o agronegócio produzam mais 
e melhor em favor do município, 
da região, do estado e do Brasil”, 
ressaltou.

APRESENTAÇÕES
Na sequência, foram apresentados 

os resultados alcançados pela incuba-
dora, por parte da analista do PTI, Larissa 
Schmoeller, e dos projetos conceitu-
ais e da visão de futuro da unidade, 
pelo diretor de expansão global da 
Exohub, Michel Costa. Houve, ainda, 
a apresentação de casos de sucesso 
das empresas BZS e Aquafish.

 JO
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 A Raquel Malhas, empresa de Marechal Cândido Rondon, iniciou suas atividades no ano de 1993, quando Julita, 
esposa de Fridolino Uecker, notou a necessidade de se inserir no mercado de trabalho. No início, a empresa fazia 
roupas sob medida.

Após um período, a empresa passou a produzir roupas em grande escala para venda à lojistas. Com o passar do 
tempo, o leque de oportunidade fez com que a loja iniciasse a confecção de uniformes, que hoje é seu carro chefe.

Hoje, a empresa conta com um amplo espaço físico, no mesmo endereço onde iniciaram os trabalhos. A Raquel 
Malhas abriga estoques de tecidos, aviamentos, corte, costura, acabamentos e estoque de produtos finais, além de 
ser uma loja de atendimento ao público. Com a evolução do decorrer do tempo, a empresa passou a contribuir de 
maneira significativa para a economia do município. Atualmente, gera inúmeros empregos diretos e indiretos, aten-
dendo todo o Estado do Paraná e diversos estados do País.

Nestes 28 anos de empresa, a missão da equipe continua a mesma “produzir roupas com amor, carinho e dedi-
cação”. Por isso a empresa é referência na produção de uniformes para o Oeste do Estado do Paraná, está sempre 
atendendo clientes e empresas oferecendo produtos de qualidade e preços justos.

Neste momento em que a empresa comemora 28 anos, Julita e Fridolino Uecker, os proprietários da Raquel Malhas, 
agradecem seus funcionários pelo empenho, os fornecedores e parceiros pela atenção e dedicação, à comunidade 
pelo respeito e valorização e, claro, aos clientes pela fidelidade e preferência. 

Outubro Rosa
Desde que iniciou a Campanha Outubro Rosa – Um Toque 
Pela Vida em Marechal Rondon a Raquel Malhas participa na 
confecção das camisetas para a campanha. Já foram produzidas 
e comercializadas milhares de camisetas alusivas ao mês de 
prevenção ao câncer da mama, nestes 11 anos do projeto. Em 
2020, por conta da pandemia, foram confeccionadas mascaras com 
a logotipo da campanha que buscar lembrar a população sobre 
a importância do autoexame das mamas e do autocuidado. 
A confecção das camisetas e máscaras, acontece sempre em 
parceria com o Conselho da Mulher Empresária da Associação 
Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar).

A Raquel Malhas está localizada na 
Avenida Rio Grande do Sul, 5380, Centro

Os telefones para contato são (45) 3254 – 4186 e 
(45) 99134-8265 e o e-mail é raquelmalhas@hotmail.com

Raquel Malhas é referência na 
produção de roupas e uniformes 
para Marechal Rondon e região

SÃO 28 ANOS 
CONFECCIONANDO 
ROUPAS COM 
AMOR, CARINHO 
E DEDICAÇÃO

TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE FILIPENSES 4:13
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AUTORIDADES MUNICIPAIS E REGIONAIS ESTIVERAM REUNIDOS NESTA SEMANA COM 
REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO

Ü

Quatro Pontes poderá 
receber importante 
empresa que desenvolve 
tecnologias para hospitais 

Parlamento
Vereadores Pedrinho Aloisio Tonelli e Silvestre Rohden, de 
Quatro Pontes, sugeriram providências visando a pintura 
externa da Casa da Cultura.

Vereadora de Quatro Pontes Lurdes Maria Lunkes Kuns 
sugeriu providências quanto a poda das árvores no cemitério 
público municipal, além de sugerir providências na estrada 
do asfalto rural da Linha São Vicente de Paula.

Parlamentar bragadense Jonatan Fernandes solicitou estudos 
do setor competente da municipalidade, visando a criação 
de um Eco Ponto, para destinar corretamente vários resíduos 
que não são contemplados na coleta de resíduos sólidos.

Lisa Andreia Hanzen, edil de Entre Rios do Oeste, suge-
riu melhorias no centro de eventos do município. Também 
sugeriu a execução de acostamento, ciclovia e iluminação 
pública na rua Arsênio Backes.

Os vereadores de Entre Rios do Oeste solicitaram a criação de comissão 
especial para revisão do regimento interno da câmara municipal.

Enio Luis Foliatti, vereador entrerriense, solicitou estudos 
visando criação de cargo para contratação de procurador 
jurídico da presidência.

Em Mercedes, os vereadores Altair Loffi, Gilson Backes, Kelli Kolm e 
Simone Petry Eninger solicitaram a possibilidade de licitar serviço de 
transporte de água potável através de caminhão pipa.

Em Nova Santa Rosa, os parlamentares Felipe Schindler, Ari Schmidt, 
Alvido Hergesell, Valdir Kelm e Marli Hardt sugeriram obras de melho-
rias na PR-491, que liga Nova Santa Rosa ao município de Marechal 
Cândido Rondon, bem como, na PR-491, que liga Nova Santa Rosa ao 
município de Maripá.

Felipe Schindler, vereador de Nova Santa Rosa, solicitou a 
possibilidade de adquirir um caminhão pipa de alta vazão 
de água para a municipalidade, bem como a aquisição de 
uma área de terra para implantar um campo de futebol, 
municipal e posteriormente, espaço para outras modalidades esportivas, 
como por exemplo, uma pista de atletismo ou ainda, espaço de recreação.

Vanderlei (Soldado) Sauer, vereador rondonense, sugeriu ao 
Executivo Municipal que estude a possibilidade de pavimentar 
com pedras irregulares o trecho da estrada rural que liga a 
localidade do Maracanã até São Cristóvão, numa extensão 

aproximada de pouco mais de 3 mil metros. Também sugeriu que a 
Secretaria de Viação e Serviços Públicos faça a colocação de solo-brita 
nas estradas rurais das linhas Campos Sales e Palmital, pois as mesmas 
ainda não contam com esta importante e necessária melhoria. 

Vereador Pedro Rauber, de Marechal Rondon, sugeriu que 
o Executivo Municipal, através da Secretaria de Coordena-
ção e Planejamento, elabore projeto e libere recursos para 
pavimentar com asfalto todas as estradas rurais do interior 
rondonense já pavimentadas com pedras irregulares.

Edil rondonense Moacir Froehlich, solicitou envio de ofício ao 
Comandante do BPFron, apresentando o pedido deste Vereador 
para que informe o atual estágio do projeto de construção da 
nova sede do Batalhão em Marechal Cândido Rondon.
 

João Eduardo dos Santos (Juca), vereador rondonense, 
solicitou envio de ofício ao deputado federal Evandro 
Roman (PATRI/PR), manifestando o pedido deste Vereador 
para que o parlamentar apresente emenda buscando a 
destinação de verbas ao município de Marechal Cândido 
Rondon, em especial aquelas voltadas à área da saúde e à realização 
de obra no Bairro Alvorada. 

 Mais uma empresa demonstrou 
interesse em criar raízes em Quatro 
Pontes, cidade conhecida como 
boa para morar e para investir. 
Na segunda-feira (20), junto ao 
gabinete, o prefeito João Laufer 
recebeu o deputado estadual 
Ademir Bier, que veio ao municí-
pio acompanhado do especialista 
em engenharia clínica e biomédica 
da Sismetro, Alex França. A visita, 
que foi presenciada pelo secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Davi Boufleuher, e pelo secretário 
de Finanças, Paulo Brandt, teve o 
intuito de expor ao Poder Público 
o plano de intenção de instalação 
da Sismetro em Quatro Pontes.

A Sismetro é uma empresa espe-
cializada no desenvolvimento de 
tecnologias para hospitais e ope-
rações críticas. Operações críticas 
são segmentos de mercado que 
podem causar grande impacto 
ambiental, humano, social ou 
financeiro e, portanto, necessitam 
de soluções robustas e seguras. 

A Sismetro possui clientes em 
todas as regiões do Brasil, além 
de multinacionais da América do 
Norte, Europa, África e Oriente 
Médio. Entre os ramos de atuação, 
hospitais, aeroportos, portos navais, 
petrolíferas, indústrias, frigoríficos, 
empresas de engenharia clínica, usinas 
hidroelétrica, solares e termelétricas e 
prestadores de serviços. 

Dentre as várias vantagens para 
o município hospedar um empreen-
dimento deste calibre destacam-se o 
reconhecimento, sendo o nome do 
município projetado a nível nacio-
nal e internacional; o ecossistema 
de inovação, gerando network e 
atraindo investimentos; geração 
de empregos, com a criação de 25 
vagas no período de 2023 a 2027; 
movimentação da economia local; 
e payback, retorno do investimento 
no projeto aos cofres públicos por 
meio da arrecadação de ISS, atin-
gindo o patamar de mais de R$ 
35 mil mensais. Outros números 
da parceria apresentados pela 

 O vereador rondonense Cleiton 
Freitag (Gordinho do Suco) apresen-
tou requerimento na segunda-feira 
(20), com pedido de informações à 
Secretaria Municipal de Saúde. Ele 
questiona sobre as providências que 
podem ser tomadas para agilizar a 
realização de cirurgias de catarata 
aos munícipes que aguardam na 
fila de espera.

Conforme o vereador, a demora 
para atendimento já era preocu-
pante antes da pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19) e tornou-se 
ainda pior, pois muitas cirurgias 
foram suspensas, o que fez com 
que a fila de espera aumentasse 
ainda mais. 

“Fora isso, há ainda centenas de 
casos de rondonenses que sofrem 
com os efeitos da Covid-19, entre 
os quais aqueles que enfrentam 
dificuldades de visão, carecendo de 
total apoio do poder público para 
resolver ou amenizar este problema 
com grande brevidade”, conclui.

Gordinho do Suco solicita agilidade 
na fila para cirurgia de catarata

Registro da visita feita para as autoridades quatropontenses no início da semana

empresa englobam investimento 
do município de R$ 1.107.940,00, 
investimento total da Sismetro 
de R$ 8.339.014,00, sendo R$ 
1.618.252,29 em infraestrutura e 
R$ 6.720.762,11 em PDT (Pesquisa 
e Desenvolvimento Tecnológico), 
e faturamento de serviços anual 
em 2027 de R$ 7 milhões. 

HISTÓRIA
A Sismetro é uma startup que 

surgiu em 2014. Ainda no primeiro 
ano de existência, conquistou a maior 
premiação acadêmica do Brasil: o 
Prêmio Santander de Empreendedo-
rismo, que distribuiu R$ 2 milhões aos 
vencedores, tendo como comissão 
julgadora a Ac ademia Brasileira de 
Ciências, Endeavor Brasil e outras 
instituições de renome. Em 2015, 
a empresa foi acelerada no INOVE 
Senior, um dos mais importantes 
programas de aceleração corporativa 
do Brasil. Atualmente, a empresa está 
sediada em Blumenau (SC) e possui 
filial em Marechal Cândido Rondon. 

VANDERLEIA KOCHEPKA
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esta semana a reportagem do jornal Tribuna do Oeste entrevistou o delegado da Polícia Civil de 
Marechal Rondon, Rodrigo Baptista Santos. O objetivo foi falar um pouco sobre os principais crimes 
de estelionato praticados através do celular e internet, para que a população tome conhecimento e 
tenha cuidado, para não cair em nenhum golpe. Baptista nos atendeu prontamente e mencionou 
que este tipo de crime aumentou muito no último ano, especialmente com a pandemia. O delegado 
ressaltou que ações simples podem evitar que pessoas caiam nos golpes e sejam lesadas.

DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL 
DE MARECHAL RONDON FALA 
DOS CASOS MAIS APLICADOS 
E COMO É POSSÍVEL EVITAR 
SER LESADO

“Golpes pelo celular ou internet a
umentaram muito com a pandemia” 

n TRIBUNA DO OESTE - Há muitos golpes 
através das redes sociais, como o WhatsApp, 
em nossa região?

Sim, segue a média nacional. É o crime cuja 
prática cresceu desde o início da pandemia. 
Crimes de estelionato eram muito comuns 
partindo de dentro dos presídios, com golpes 
da recarga de celular, do falso sequestro, entre 
outros. Durante a pandemia surgiram quadrilhas 
especializadas nos golpes pelo WhatsApp e 
das mais diversas formas. Dois estão no auge: 
a clonagem do WhatsApp e o golpe da venda 
de carro pela OLX.

n Quais os casos mais comuns?
Vou elencar os golpes mais aplicados:

n Golpe da donzela/nudes
O golpista entra em contato com a vítima 

e inicia uma conversa se passando por uma 
jovem bonita e interessada amorosamente. A 
conversa vai evoluindo, com troca de nudes 
entre as partes, até o momento que entra em 
cena o suposto pai da jovem, um advogado ou 
até mesmo um delegado, realizando ameaças 
de que a vítima responderá por pedofilia e estu-
pro, iniciando assim os pedidos de dinheiro.

n Golpe da OLX
O golpista copia o anúncio de um veículo colo-

cando valor menor, o que atrai pessoas. Tendo o 
contato do vendedor e do comprador o golpista 
passar a enganar ambos, falando que irá pagar 
valor maior que o vendedor deseja, e para o com-
prador, valor bem abaixo, mas deixando claro a 
ambos que não podem falar sobre valores entre 
eles. O vendedor mostra o carro ao compra-
dor. Fecham negócio e o comprador faz o 
pagamento em conta dada pelo golpista, 
enganando assim ambas partes.

n Golpe do WhatsApp clonado
O golpista após investigar a vítima, 

consegue seu contato e mediante as 
redes sociais verifica um parente pró-
ximo (mãe, esposa), pega essa foto, 
coloca em um WhatsApp e entra em 
contato com a vítima se passando 
por tal, começando assim a pedir 
valores em transferências bancárias.

n Golpe do falso sequestro
O golpista liga para a vítima e começa 

a conversar e tirar informações prestadas 
pela vítima mesmo, até que anuncia 

que seu parente próximo está sequestrado e 
passa a exigir dinheiro pelo resgate.

n Golpe das panelas
O golpista/vendedor chega na casa de ido-

sos e começa a oferecer panelas com as mais 
diversas facilidades. No momento do pagamento, 
se aproveita e passa o cartão diversas vezes 
na maquininha.

n Golpe do motoboy
O golpista entra em contato com a vítima e 

se passa por um gerente de banco e começa 
a relatar que teve uma quebra de segurança 
em seu cartão que precisará ser trocado. Avisa 
que o Banco enviará um motoboy para reco-
lher o cartão com a senha. A vítima acredita 
e realiza a entrega.

n Golpe do boleto falso
Muitos sites grandes estão sendo clonados e 

com valores mais baixos as pessoas são atraídas 
e realizam compras, realizando pagamentos 
para a empresa dos golpistas.

n Golpe do falso PIX
Este é recente. O golpista faz um agenda-

mento de transferência para a conta da vítima, 
entra em contato afirmando que fez um PIX 
errado e pede que a pessoa realize a devolução. 
A pessoa vez a transferência em sua conta e 
não repara que é agendado, realizando assim 
um PIX de devolução.

n Golpe da morte encomendada
O golpista entra em contato com a vítima 

através de um número paraguaio e começa 
a relatar que foi pago para matá-la, exigindo 
assim dinheiro para que ele não venha praticar 
o homicídio.

n Como podemos evitar sermos lesados por 
esses golpes?

Como são diversos os tipos de golpes, pre-
cisamos estar atentos. Principalmente, antes 
de qualquer pagamento ou depósito, verificar a 
documentação, ver se a conta a quem você está 
pagando é a mesma pessoa, se os documentos 
do veículo estão no nome da pessoa, se for 
relacionado a família, ligar para o familiar 
a que está se referindo, para ver se está 
sendo sequestrado ou se realmente está 
solicitando o dinheiro. Não se desesperar. 
É preciso manter a calma.

n Como desconfiar tratar-se de um golpe? 
Deve-se desconfiar de qualquer mensagem 

vinda de um número que você não conheça, 
mesmo que tenha uma foto de alguém conhe-
cido. Desconfiar de pedidos de depósito, em 
contas de um terceiro/desconhecido. 

n Caso o cidadão constate que esteja sendo 
vítima de um golpe, o que fazer?

O primeiro de tudo, é cortar a comunica-
ção. Em segundo, confeccionar um boletim 
de ocorrência, onde vai constar os números 
de celulares utilizados e as contas onde os 
depósitos seriam feitos. O B.O. pode ser feito 
online, no site da Polícia Civil.

n Qual a pena para quem for pego 
aplicando golpes? 

O crime de estelionato tem pena 
de 1 a 5 anos. Se for feito de forma 
digital, pula de 4 a 8 anos, podendo ser 

agravado em dois terços se o prejuízo 
for gravoso. Se o crime for contra idoso, 

a peja é agravada em 1/3 a mais, ou seja, 
pode ultrapassar 10 anos. 
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29 AnosMercedes

Já somos mais de cinco mil mercedenses, vendo e vivendo uma 
cidade que avança, que cresce. Este povo simples, trabalhador, 

gentil e alegre sente orgulho de estar entre as melhores 
cidades do Brasil para se viver.

Mercedes, 29 anos. Uma história de progresso se encontra aqui.
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Luis Ebuchi, coordenador geral do Colégio Luterano Rui Barbosa 
“No ano de 2020 tivemos uma lacuna significativa em relação a rendimento educacional. Utilizamos as tecnologias para repassar os conteúdos. Utilizamos 

diferentes ferramentas virtuais para ofertar uma educação de qualidade. Temos conhecimento de que, apesar de todos os esforços, não alcançamos uma educação 
a qual estamos acostumados, com os alunos estando em sala de aula. As metas educacionais não foram atingidas. Porém, nunca paramos, sempre atendendo os 
alunos, e alcançamos o básico da educação. Em 2021 o modelo híbrido já trouxe outra realidade. O mesmo conteúdo repassado em sala de aula é visto pelos alunos em 
casa. Adaptações foram feitas. Já iniciamos diversos contrapontos para cobrir a lacuna que ficou em 2020, inclusive, com atividades no contraturno, para a retomada de 

conteúdos. Para este final de 2021, adotamos medidas mais rígidas, como, por exemplo, fazendo com que os alunos venham até a escola para realizar as avaliações, salvo, se 
apresentarem algum sintoma da Covid-19. Em 2022 pretendemos adotar medidas mais presenciais ainda, com toda a dinâmica em sala de aula. Em alguns casos, podemos 

continuar com a aula online, porém, a grande maioria, deve ser presencial. Tudo, claro, seguindo os protocolos de biossegurança e as medidas sanitárias para evitar 
o contato com o vírus. Para o ano que vem, trata-se de uma projeção, porém, sem nenhuma certeza. Sobre o rendimento escolar, realizamos avaliações 

de diagnóstico para constatar possíveis lacunas de aprendizado, foi quando buscamos ações para nivelar o conhecimento. Todas estas lacunas não serão 
preenchidas em 2021, por isso o esforço extra continuará em 2022.   Tudo deve estar alinhado até 2023”. 

Expectativa é de que as

AULAS
sejam normalizadas

EM 2022

EDUCANDÁRIOS, 
PÚBLICOS E PRIVADOS, 
TRABALHAM NA 
RECUPERAÇÃO DE 
CONTEÚDOS COM OS 
ALUNOS PARA QUE 
“PREJUÍZO” EDUCACIONAL 
SEJA O MENOR POSSÍVEL, 
DEVIDO A PANDEMIA

A pandemia da Covid-19 trouxe outra realidade nas 
escolas. Em 2020 as aulas foram, em sua grande maioria, 
remotas. Alunos em casa e professores repassando o 
conteúdo utilizando-se de ferramentas através da internet. 
Em 2021, o modelo híbrido se destacou. Parte dos alunos em 
sala de aula e parte dos alunos em casa. A expectativa por 
parte de dirigentes de escolas públicas e particulares é de 
que o ensino seja normalizado em 2022, no formato 100% 
presencial, seguindo todas as recomendações sanitárias. A 
reportagem do jornal Tribuna do Oeste ouviu diretores de 
escolas que, além da expectativa para 2022, destacaram 
como está a retomada do conteúdo para os alunos.

Waldemiro Weiss Filho, diretor do Colégio Estadual Leonilda Papen de Mercedes 
“Para entendermos a atual situação das escolas, é preciso primeiro fazer uma análise de como estava a situação durante a pandemia. Nesse período, 

o ensino remoto, via classroom com aulas virtuais, nas quais os estudantes ficavam conectados durante horas, saindo de uma videoaula para outra, em 
seu ambiente familiar, onde os professores tinham pouca condição de acompanhar a participação dos alunos, apesar de todos os seus esforços, fez com 
que muitos estudantes experimentassem um estado de liberdade sem responsabilidade. Entretanto, para uma boa parcela dos estudantes, responsáveis, o 
sistema remoto permitiu que a engrenagem da educação continuasse girando. Neste cenário há de se fazer justiça ao esforço de todos os atores envolvidos 
no processo ensino-aprendizagem desde os alunos que se dedicaram, os professores(as) que tiveram que reaprender e se reinventar em meio à toda essa 
mudança, bem como às equipes gestoras e pedagógicas juntamente com os Núcleos Regionais e a SEED – Secretaria de Educação. O retorno ao sistema 
presencial se deu em etapas. Primeiro veio o sistema híbrido, de revezamento e, na medida em que a vacinação avançava junto à população e em especial, 
junto ao grupo dos professores(as) aumentou a confiança dos responsáveis pela gestão da educação no Estado e houve uma mudança de orientação na qual 
se priorizou o ensino presencial. Os alunos voltaram para a escola e se depararam com um conjunto de regras – Protocolo de Biossegurança -, para os quais 
eles não estavam preparados. Então, o desafio hoje é fazer com que o aluno compreenda a importância desse Protocolo e cumpra-o. Outro grande desafio, 
é restabelecer aquele estado organizacional que existia nas escolas antes da pandemia que foi parcialmente perdido, porque muitos estudantes tiveram suas 
rotinas alteradas devido a outros compromissos assumidos e que agora estão em conflito com a escola, exemplo disso são os alunos que entraram para o 
mercado de trabalho e a família criou uma dependência financeira, além de outras situações. Para o estudante, acredito que o desafio maior é a retomada do 
ritmo dos estudos. Finalizando, a perspectiva para o próximo ano é que a situação melhore, o ensino volte com 100% presencial e que todos nós tenhamos 
crescido com toda essa experiência, na certeza de que: Só o Conhecimento Liberta”.

Solange Ferreira, diretora do Colégio Estadual Quatro Pontes 
“Fomos uma das primeiras escolas do Núcleo de Educação de 

Toledo a voltar com 100% dos alunos em sala.  Em maio desde ano, 
já havíamos voltado com três turmas, cumprindo com os protocolos 
de saúde. Com o passar das semanas, outras retornaram, até 
que todas as turmas voltaram. Foi um período de adaptação. 
Hoje o protocolo de biossegurança está mais tranquilo e 
tudo está sendo rigorosamente cumprido. Com relação ao 
conteúdo, este está sendo retomado de forma gradativa. 
Muitos alunos perderam bastante, já aqueles que procuraram 
e se esforçaram, foram menos prejudicados. Construímos 
uma ótima educação, com o apoio das famílias. Estamos 
felizes com o que pudemos fazer. A vacinação evoluiu muito. 
Todos os professores e funcionários já estão imunizados, inclusive, com a dose de 
reforço. Esperamos que em 2022 tudo volte ao normal, inclusive, sem o uso de máscara. 
Com a normalidade, vamos buscar a defasagem gerada no ensino pela pandemia. Segundo 
estudos, esta defasagem pode chegar há 7 anos de conhecimento, especialmente nos 6ºs e 3ºs 
anos. Apesar de tudo, somos destaque. Alunos estão se destacando nas provas de vestibular e 
do Enem. A grande maioria está passando, em faculdades públicas. Isso graças aos excelentes 
profissionais que repassam o conteúdo. Todos os professores possuem mestrado. O colégio 
também recebeu importantes premiações”.

Ildemar Kanitz, diretor do Colégio Evangélico Martin Luther 
“Em 2021 a organização das atividades no dia a dia está 

mais difícil do que imaginamos, pois, periodicamente, temos 
profissionais e alunos faltando em decorrência de estarem 
acometidos por sintomas gripais. Os alunos, então, assistem às 
aulas online. As aulas presenciais e online, para o professor, é um 
verdadeiro desafio. Já diminuiu, consideravelmente, o número 
de alunos que estão somente em casa.  Estamos cumprindo com 
todos os protocolos de segurança e as aulas estão praticamente 
normais. Os resultados educacionais estão considerados 
bons. Em 2022 acredito que tudo esteja normalizado, 
com todos os alunos em sala de aula, sem aulas 
à distância, porém, cumprindo a protocolos de 
segurança. Estamos muito satisfeitos, pois tivemos 
poucas situações da doença na escola. Nenhuma 
situação de contágio dentro do educandário. 
Tomamos todos os cuidados necessários e 
também retomamos conteúdos. Estamos 
trabalhando com um material mais robusto, de 
forma que os alunos saiam menos prejudicados 
possível. O calendário de recuperações segue até 
o início do próximo ano”. 
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3º Festival da Canção de Entre Rios 
do Oeste é realizado com sucesso

Você deixa de fazer novas 
coisas e ir atrás de seus 
sonhos por medo de fracassar. 
Nos seus pensamentos o 
futuro se torna um lugar de 
sofrimento e o passado de 
arrependimento.
Perceba se sente ou já sentiu 
algo assim... você foge de 
compromisso por medo, 
deixa de aproveitar bons 
momentos e depois que 
passa se arrepende de não ter 
vivido, busca pela perfeição 
como forma de evitar erros e 
decepções.
Para você o presente, o 
agora é um cenário de medo 
constante?
Não consegue controlar a 
intensidade de pensamentos 
que vem a sua mente e 
isso te deixa mal, te trás 
sentimentos ruins?

Denise Schuller
Terapeuta emocional e comportamental
Trabalho com Leitura corporal, Reiki
Cursando Geobiologia Alquímica, Constelação Sistêmica.
Contato: (45) 99917-3462 Instagram: @denise_schuller  Facebook: Denise Schuller
E-mail: deniseschuller_mcr@outlook.com

DENISE SCHULLER

Sentimentos que 
aprisionam! 

Perde o sono pensando no que 
deixou de fazer e no que ainda 
tem a fazer amanhã.
Além de sintomas emocionais 
que paralisam, sente dor 
no peito, garanta asfixiando 
como se não pudesse respirar, 
desconfia de tudo e de todos.
Viver com ansiedade, é viver 
pela metade, pensamentos 
oscilam do passado ao futuro 
e assim não consegue viver o 
presente, o hoje.
A cada novo dia sempre que se 
permite estar presente, sempre 
será agora, viva o hoje, viva 
cada dia, viva a vida ao invés 
de sobreviver.
Olhe para você e se perceba se 
é assim que tem sobrevivido 
nos seus dias. 

 Em comemoração ao Dia da 
Árvore (21/09) a Secretaria de 
Educação e Cultura da Prefeitura 
de Nova Santa Rosa participa da 
Campanha Educativa Integrada 
realizada pela Itaipu Binacional e 
o Conselho de Desenvolvimento 
dos Municípios Lindeiros. Em Nova 
Santa Rosa os gestores municipais 
de educação ambiental (Gmea) 
receberam papel sementes que 
serão entregues para os alunos da 
rede municipal de ensino.

A campanha de entrega de 

Os intérpretes entrerrienses 
deram um verdadeiro show e 
demonstraram muito talento, 
desenvoltura e segurança nas 
audições durante o 3º Festival da 
Canção de Entre Rios do Oeste, 
realizado no sábado, dia 18.

O evento foi realizado no centro 
de eventos e pode ser prestigiado 
através de live. Aconteceram 23 
apresentações nas categorias Infanto 
Juvenil, Gospel, Popular e Sertanejo.

Os primeiros e segundos coloca-
dos em cada categoria representarão 
o município de Entre Rios do Oeste 
no FERMOP – Festival Regional dos 
Municípios do Oeste do Paraná, que 
será realizado na cidade de Palotina.

A administração municipal 
agradeceu a todos os organiza-
dores e colaboradores, que contri-
buíram para a realização do Festival 
da Canção de Entre Rios do Oeste, 
com tanta qualidade, beleza e de 
maneira especial. “Gratidão a todos 

os cantores que abrilhantaram 
o evento e seus familiares pelo 
apoio e cooperação. Parabéns a 
todos os calouros pela iniciativa, 
coragem e dedicação para dar o 

Confira os melhores 
colocados em cada 

categoria:

INFANTO JUVENIL 
1º Lugar: Ellen Cristina
2º Lugar: Maiara de Oliveira
3º Lugar: Isabel
4º Lugar: Rafaela Krone

GOSPEL
1º Lugar: Maico Assunção Costa
2º Lugar: Kelly Cruz
3º Lugar: Djenifer Kammer
4º Lugar: Jocélio José Pereira

POPULAR
1º Lugar: Andiara Back
2º Lugar: Valéria Meith
3º Lugar: Ingrid Engelsing
4º Lugar: Carlos Alexandre

SERTANEJO
1º Lugar: Ademir e Valdir
2º Lugar: Vitalino e Djornes
3º Lugar: Sasha e Sharon
4º Lugar: Nelseu e Féfi 

seu melhor no palco. Esperamos 
contar com a participação de todos 
na próxima edição do Fes Rios”, 
destacou o prefeito Ari Maldaner.

Para quem não teve a 

oportunidade de prestigiar o evento 
no as apresentações ainda estão 
disponíveis no endereço:

https://www.youtube.com/
watch?v=OAO74oBmDEI.

 Para marcar o Dia da Árvore, 
comemorado no dia 21 de setembro, 
todos os alunos da rede municipal 
de ensino de Mercedes receberam 
uma muda de uma árvore. Foram 
distribuídas mais de 700 mudas 
nativas. A ação foi desenvolvida 
pelas Secretarias de Educação e 
Cultura e Agricultura, Pecuária e 
Meio Ambiente. 

O prefeito de Mercedes, Laerton 
Weber, participou das entregas rea-
lizadas na terça-feira. “É fundamental 
trabalhar com as nossas crianças a 
importância das árvores. A ideia é que 

 Dia da Árvore é comemorado com entrega 
de mais de 700 mudas nativas em Mercedes

nossos alunos realizem o plantio junto 
com seus familiares, conscientizan-
do-se da importância da preservação 

da natureza. São pequenas atitudes 
que no futuro, irão trazer grandes 
resultados”, destacou Laerton.

papel sementes tem 
por objetivo promover 
ampla sensibilização junto 
a população regional 
sobre a importância da 
restauração dos ecossis-
temas para conservação 
da biodiversidade. 

PAPEL SEMENTE
O papel semente é 

um papel reciclado feito com semen-
tes que pode ser plantado. Nesta 
ação foram entregues sementes de 

manjericão, margarida e rúcula. A 
intenção é que os alunos façam o 
plantio e acompanhem o desen-
volvimento da planta.  

Nova Santa Rosa participa de campanha 
educativa promovida pela Itaipu e Lindeiros
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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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É o ápice de um ciclo muito importante em 
sua vida, virginiano. Aproveite para realizar 
o que ainda não conseguiu e colocar energia 
no que é mais importante. As questões ligadas 
aos relacionamentos estão potencializadas, 
com chances de criar mais intimidade e ajustar 
expectativas e objetivos comuns. É um momento 
de sorte e resultados pra você.
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Suas emoções estão à flor da pele, pisciano, em 
um ótimo momento para identificar sentimentos 
e oportunidades. Olhe mais para si mesmo, 
se coloque em primeiro lugar e saiba impor 
seus limites sempre que precisar. É hora de 
encontrar mais equilíbrio entre suas coisas e 
as relações. Mas as parcerias também são bem 
vindas, especialmente no trabalho.
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A semana é tudo de bom para os contatos e 
tudo que puder fazer em companhia, taurino. 
Relacionamentos pessoais ou profissionais 
ativados de forma favorável, com boas 
movimentações e acontecimentos. É um bom 
período para estar com amigos, fazer reuniões 
e trabalhar em equipe. Vale a pena priorizar 
e se dedicar ao que você tem mais vontade.
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Um ótimo momento para os estudos, canceriano. 
Aprender, trocar, compartilhar. As viagens também 
podem ser bem-vindas ou pelo menos planejadas. 
O clima é de mais sensibilidade e você pode 
estar mais emotivo e por isso é bom tomar 
cuidado para não se magoar à toa nem sofrer 
pelo que não precisa. Viva os bons momentos 
e sensações.
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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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Divirta-se, escorpiano. Relaxe. Faça coisas 
que você gosta e priorize o prazer, o lazer, a 
diversão. Aproveite o momento de energia 
extra para ter atitude. Ação e coragem são 
palavras-chave da sua semana. Um momento 
de insights importantes sobre seu futuro e 
decisões de vida. Conecte-se com seu propósito 
de vida e destino.
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Um bom momento para a comunicação, 
capricorniano. Divulgue ideias e projetos, faça 
coisas que você gosta, converse com gente 
querida, movimente-se. O clima é de inspiração 
extra e vale a pena prestar atenção às intuições 
e sincronicidades. Você pode se sentir pronto 
para dar um passo importante nessa semana 
de grandes decisões e atitudes.
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Um ótimo momento para se organizar 
financeiramente, aquariano. Aliás, pode ser 
uma semana de ganhos ou investimentos 
importantes. O céu pode trazer oportunidades 
de fazer coisas que estavam sendo planejadas e 
de dar passos importantes em sua vida. Invista 
mais em você, no seu prazer e em tudo que é 
mais importante neste momento.
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Um ótimo momento para organizar coisas práticas, 
libriano, e cuidar de assuntos profissionais. As 
questões ligadas à saúde também estão em 
destaque, sendo um bom momento para repensar 
seus hábitos e se cuidar melhor. No trabalho, 
novos projetos são bem-vindos e tudo que 
puder fazer com outras pessoas pode trazer 
melhores resultados.

Assuntos de trabalho estão em destaque, 
geminiano. A semana é favorável aos encontros 
e contatos, às conversas e negociações. Mas é 
preciso cuidado com o excesso de ansiedade 
e a pressão que pode ser interna ou externa. 
Peça tempo para pensar sempre que necessário 
e pense antes de falar ou agir. Tendem a ser 
dias de sucesso e oportunidades.

Aproveite essa semana cheia de oportunidades 
para você, ariano. É hora de colocar energia 
em seus melhores projetos e trabalhar para 
transformar seus sonhos em realidade. Falando 
em sonhos, atenção extra aos sonhos, sinais, 
intuições e sincronicidades. Você pode ter grandes 
insights sobre sua vida e futuro. Confie em si 
mesmo e siga em frente.

Se quer mudar alguma coisa em sua vida, a 
hora é essa, leonino. Mudar hábitos, coisas de 
lugar, o que você quiser. Suas relações pessoais 
ganham intensidade e as emoções estão mais 
fortes. Intimidade também é algo que pode surgir 
de forma mais intensa em seus relacionamentos 
amorosos. Você pode resolver questões antigas, 
práticas ou emocionais.

Aproveite mais tempo em sua casa, sagitariano, 
e com as pessoas da sua família. Assuntos 
pessoais são os mais relevantes nesse momento 
de fortes emoções. Se quer organizar ou mudar 
alguma coisa em sua casa, esse também é 
o momento. Você pode aproveitar esse céu 
mais favorável para iniciar novos projetos. É 
hora de ir além!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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EVECH
CARCEREIRO

RCUBSIM
ATOCOMSOB

HESCALENO
BURRORUIL
PRETSALAME

ZENOJAOT
RACISMOFI

NORAAFIAM
SERJERIMUM

TOSAARDE
FATIACMAID

INGREMETI
HUPEDOC

BAIXOCLERO

Policial
civil que
atua em
presídios

Brasileiro
campeão
mundial 

nas argolas

(?) de
Noiva,

nome de 
cachoeiras

Ray
Conniff,
maestro
dos EUA

Diz-se da
pontaria
do bom
atirador

Parcela do
sócio, no
negócio

Metal usa-
do no fabri-
co de fios
e cabos

Ivan
Lessa,

jornalista
e cronista

Última
legenda
de filmes

Terra (?):
meta dos
esforços 

do náufrago

Aquele que
procede
perícia
contábil

(?)-
leãozinho:
o menor
macaco

Serviço
oferecido
por pet
shops

Meio de 
transmis-

são da 
hanseníase

Código da
Alemanha
na internet

Tronco de
árvore

cortado na 
transversal

Unidade de
venda de
tortas, em
padarias

“Dio, Come
(?) Amo”,

música
italiana

Difícil de
subir e de
descer (a 
montanha

O (?) do
problema:
a incógnita

Operação
de transfe-

rência
bancária

Debaixo de
Presidente 
que institu-
iu o Prouni

Barulho
Embutido
servido

em bares

Tornam cortantes
(gumes de facas)

Designação nordes-
tina da abóbora

 A “rival”
da sogra

(pop.)
Criatura

Doméstica,
em inglês
A Pasta do

ensino

Provoca
asco

Ajudante
na missa

Grupo de
políticos
que têm
pouco

poder num
órgão

legislativo

Positivo!
Nascido na
maior ilha
fluvial (BR)

Pronto, 
em francês
Preconcei-
to étnico

A cor da
argila

O triângulo
irregular

(?) de 1929: gerou
depressão econômica

mundial (EUA)
Ildi Silva, atriz

“Cela”, em
relação
a “sela”
(Gram.)

Informe à
imprensa
sobre o
estado

de saúde
de um

paciente
famoso

A hora
decisiva
Jumento
(Zool.)

4/maid — prêt. 7/jerimum. 8/escaleno. 10/baixo clero. 13/arthur zanetti.

l 3 xícaras de chá de farinha de trigo
l 6 colheres de sopa de açúcar
l 1/2 xícara de chá de leite
l 1 pitada de sal
l 1 ovo
l 1 colher de sopa de margarina
l 1 colher de sopa de vinagre ou pinga
l 1 colher de sobremesa de fermento em pó
l açúcar e canela misturados para polvilhar
l óleo para fritar

Misturar os ingredientes até ficar 
uma massa que não grude nas mãos 
(se necessário, colocar um pouquinho 
mais de farinha de trigo). Abrir com 
rolo em superfície enfarinhada. Cortar 
tiras no tamanho desejado.

Fazer um corte no meio e passar 
uma ponta por dentro virando.

Fritar em óleo não muito quente. 
Descansar sobre papel-toalha. Polvilhar 
açúcar e canela.

Cueca virada

Humor
Smartphone do caipira

O caipira ganhou um smartphone na loteria, o curioso vai lá e pergunta:
- Já sabe o que cê vai fazer com o prêmio?

O caipira responde:
- Bom, o fone vou ficar para mim e o smart vou dar pra minha irmã passar nas zunha.

Carrão do Chefe
O empregado esta em serviço, quando chega o chefe, num lindo carro zero. O 

empregado não se contém, olha pra ele e diz:
- Caramba! Mas que carrão!

O chefe olha bem pra ele e explica:
- Se você batalhar muito nessa vida, se esforçar ao máximo todos os dias e der o 

melhor de si, você vai me fazer comprar um melhor ainda.

 Beijo antes de sair
- Oi, amor...

- Diga!
- Você já percebeu que o vizinho ao lado antes de sair 

enche a mulher de beijo?
- Já percebi sim!

- Então por que você não faz o mesmo?
- Vixe, mas eu nem conheço a mulher dele!

Nota na prova
Um pai disse ao filho:

- Se você tirar nota baixa na prova de amanhã, me 
esqueça!

No dia seguinte quando ele voltou da escola o pai 
perguntou:

- E aí, como foi na prova?
O filho responde:
- Quem é você? 
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Lindo momento de Kassio Rusch e Adrielli na comemoração de um ano da filha do casal, Maya

Belo momento em família do empresário e presidente do Sicoob Confiança, Gainor Sabka com a esposa 
Judite e os filhos Maria Luiza e João Mário

No dia 25 setembro o Moacir Dupont, 
gerente na Agência da Avenida Maripá da Sicredi, 

completa mais um ano de vida.  Na foto ele está 
acompanhado da esposa Fabi e da filha do casal

Toda a beleza de 
Rafaela Kotz que está 

se preparando para 
representar Pato Bragado 

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

l QUINTA (23)
Rafael Hachmann, Marisa Lucia Pinto, Luciana 
Roesler, Luiz Carlos Lima, Danieli Fernanda Pilz 
Bredlau, Natielly Hoffmann,  Rosemeri Dorner, 
Édlei Deilor

l SEXTA (24)
Ivanete Maria Henkemeier, Thiago Lowe, Egon 
Strey, Joyce Karyne Albuquerque, Marcelo Eichler, 
Carin Amalia Hassemer Caxoeira, Tamara Heldt, 
Dácia Regina Hassemer, Ivanete Andrjezewski, 
Ana Laureth, Beatriz Silvana Dias, Jéssica Meotti, 
Douglas Daronch, Lilian Neitzke

l SÁBADO (25) 
Mirian Görgen Mielke, Rosali Bresolin, Valmir 
Rodrigues da Costa, Maria Balkau, Sandra Rosa 
Pereira, Moacir Dupont

l DOMINGO (26)
Werno Koch, Roque Proença, Rita Souza, Vera Bies Dorf, 
Jucimara Karine, Kelly Cristina, Jair Miguel Weber

l SEGUNDA (27)
Danieli Reveilleau, Juliane Maiara Heidrich, 
Valdirene Giacomeli, Josiane Maisa Heidrich, Roseli 
Subtil, Gerson Fischer, Antônio Werlang, 
Neiva De Coelho, Lilian Werner

l TERÇA (28)
Solange Maria Radetzke, Ivânia Marlova Kochan, 
Leonora Krause Muller, Luiz Grando, Celio Dutra, 
Giovanna Sambaio

l QUARTA (29)
Tatiane Cristina Michelson Bechenkamp, Sandra 
da Luz, Fabiane Stockmanns Prochnau, Gilson 
de Almeida Alves, Thais Gabriela Perty, Franciele 
Aline Fries, Rosane Franzmann, Ivanilda da Silva, 
Lédia Maria Bohrer, Solange Koch, Ivanete Tem 
Cathen, Nilton Carvalho

Aniversariantes da Semana 

O tim tim da 
semana vai para 
o empresário e 
proprietário da 

Integrity Imobiliária 
e Incorporadora, 

Werno Elias Koch.  
Ele aniversaria no 
próximo dia 26 de 

setembro, parabéns!
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Governo de Pato Bragado celebra concessão de 
uso de mais um espaço para produção industrial 

A ÁREA SERÁ UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE PELLETS, PROVENIENTES DA MADEIRA DE EUCALIPTO, CONSIDERADA UMA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
PARA O AQUECIMENTO DE FORNALHAS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, COMO POR EXEMPLO, FORNOS DE AVIÁRIOS

Ü

 Estão abertas as candidatu-
ras para os cursos presenciais 
de Assistente Administrativo e 
Cuidador de Idosos.

Ambos os cursos possuem 
carga horária de 160 horas, serão 
realizados no Senac de Marechal 
Cândido Rondon e fazem parte 
do Programa Senac de Gratui-
dade, onde o candidato precisa 
ter os pré-requisitos descritos 
no Programa.

 O curso de Assistente Admi-
nistrativo visa formar profissionais 
para realizar atividades de apoio 
administrativo relacionadas aos 
processos de gestão de pessoas, 
logística, marketing, comerciali-
zação, finanças ou do jurídico de 
uma organização, atendendo à 

solicitação de clientes internos e 
externos. A aluno aprenderá desde 
técnicas de redação, marketing 
pessoal, comunicação empre-
sarial, a importância do bom 
atendimento nas organizações 
e muito mais.

Já no curso de Cuidador 
de Idosos, o aluno aprenderá 
técnicas das principais tarefas 
para atuar nessa área, irá per-
ceber que cuidar de um idoso 
é muito mais que um trabalho, 
é uma atitude de amor para 
com o próximo.

Para quaisquer dúvidas, o 
interessado poderá entrar em 
contato com o Senac Marechal 
Cândido Rondon no telefone/
WhatsApp (45) 3284-4200.  

A concessão de mais um espaço 
para novo empreendimento no Lote-
amento Industrial 5 em Pato Bragado 
foi oficializada há poucos dias por 
meio da assinatura do contrato fir-
mado pelo prefeito Leomar Rohden, 
o Mano, e o sócio administrador da 
empresa Eucapel Pellets de Eucalipto, 
Jhonatan Soschinske.

O contrato foi firmado após 
processo licitatório, na modalidade 
concorrência pública e garante a con-
cessão de direito real de uso por 
até 10 anos de área de 1.044,70m², 

composta por um barracão em alve-
naria de 900,06m² e área privativa 
de pátio de 144,64m².

A área será utilizada para ins-
talação de uma indústria de pellets, 
provenientes da madeira de eucalipto, 
considerada uma inovação tecnológica 
para o aquecimento de fornalhas 
industriais e agrícolas, como por 
exemplo, fornos de aviários.

Com mais esse empreendi-
mento já são cinco os que foram 
contemplados com concessão de 
uso para que possam produzir seus 

produtos, sem custos com aluguel 
e em espaços adequados para isso, 
no respectivo loteamento. 

Conforme o secretário de Indús-
tria, Comércio, Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, Volmir Wollmann, 
o governo municipal está em busca 
do fortalecimento dos setores pro-
dutivos, contemplando microempre-
endedores individuais (MEIs), micro 
e pequenas empresas industriais ou 
de prestação de serviços, gerando 
empregos, diversificando e fomen-
tando a economia local.  

Concessão de mais um espaço foi oficializado por meio da assinatura 
do contrato firmado pelo prefeito Mano e o sócio administrador da 

empresa Eucapel Pellets de Eucalipto, Jhonatan Soschinske

MARILI KOEHLER
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 A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mercedes e a Associação 
Comercial e Empresarial (ACIM) 
organizam uma campanha em 
alusão ao “Outubro Rosa” mês 
dedicado a conscientização do 
câncer de mama, com a intenção 
de alertar a sociedade sobre 
a importância do diagnóstico 

precoce. A ação consiste na 
decoração dos estabelecimentos 
comerciais com a cor rosa. 

Para os empresários interessados 
em aderir à campanha, está sendo 
realizada a distribuição gratuita de 
kits, composto por 5 metros de TNT, 
2 pacotes de balão e 1 folha de 
EVA – todo o material na cor rosa. 

Para adquirir o kit os interessados 
devem entrar em contato com a 
ACIM até esta sexta-feira (24). 

O câncer de mama é o segundo 
tipo de câncer mais comum entre as 
mulheres. A doença pode ser detec-
tada em fases iniciais, em grande 
parte dos casos, aumentando assim 
as chances de tratamento e cura.

 Representantes da Caixa Eco-
nômica Federal estiveram em Nova 
Santa Rosa para apresentar ao pre-
feito, Norberto Pinz e o vice-prefeito, 
Noedi Hardt, sua nova gerencia, 
novas linhas de crédito e parcerias 
para o município.  

Os chefes do Poder Executivo 
receberam o gerente geral da Agên-
cia da Caixa de Marechal Cândido 
Rondon, Carlos Roberto Junges; 
supervisor de filial, Marcelo Peres de 
Peres; e o coordenador de filial da 
Representação da Gerência Execu-
tiva de Governo Cascavel (Regov), 

Carlos André Corrêa Cardoso.
Participaram do encontro ainda 

secretária de Finanças, Nair Pinz 

Prefeito Norberto se reúne com 
representantes da Caixa Econômica Federal

Senac de Marechal oferece duas excelentes 
oportunidades de qualificação a população 

no Programa Senac de gratuidade 

Mercedenses interessados em obter um kit 
decorativo do Outubro Rosa devem procurar a ACIM

Stumpf e o diretor do Departa-
mento de Planejamento, Roberto 
Luiz Jacoby.
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Micheletto libera R$ 90 mil para estruturar 
a feira do produtor de Quatro Pontes

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Sergio Luis Barbian torna público que recebeu do 
IAT, Renovação de Licença Ambiental Simplificada 
para Suinocultura implantada no Lote nº 234/A, 13º 
Perímetro, Linha Bandeirantes, Marechal Cândido 
Rondon, Paraná. Validade: 14/09/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

 OK Oficina e Manutencao Aeronautica LTDA torna 
público que recebeu do IAT, a Licença de Ins-
talação para a atividade de aviacao agricola a 
ser implantada na PR 182, Km 05 de Toledo a 
Palotina, s/n, Aeroporto Luiz Dalcanelle Filho, na 
cidade de Toledo/PR.
 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

 OK Oficina e Manutencao Aeronautica LTDA torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença de Opera-
ção para a atividade de aviacao agricola instalada na 
PR 182, Km 05 de Toledo a Palotina, s/n, Aeroporto 
Luiz Dalcanelle Filho, na cidade de Toledo/PR.

SÚMULA DE PEDIDO
 DE LICENÇA PRÉVIA

Roque Muller torna público que irá requerer ao IAT, 
Licença Prévia para Suinocultura a ser implantada 
na Estrada que vai à Linha São José, Zona Rural, 
Quatro Pontes, Paraná.

 SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

LEOMAR SIMSEN torna público que recebeu do 
IAT, a Licença Simplificada para a ATIVIDADE 
DE SUINOCULTURA – SISTEMA TERMINAÇÃO 
implantado na CHÁCARA 01, LINHA KM-09, NO 
MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO, ESTADO 
DO PARANÁ.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENO-
VAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LEOMAR SIMSEN, torna público que irá requerer 
ao IAT, a Renovação de Licença Simplificada para 
ATIVIDADE DE SUINOCULTURA – SISTEMA 
TERMINAÇÃO, implantado NA CHÁCARA 01, 
LINHA KM-09, MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO, 
ESTADO DO PARANÁ.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

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

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Leoní Leonora Zimmermann, torna público que irá 
requerer IAT, a Renovação de Licença Ambiental 
Simplificada para Empreendimento de Suinocultura, 
porte pequeno, modalidade de terminação, implan-
tado no distrito de Planalto do Oeste, município de 
Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Leoní Leonora Zimmermann, torna público que recebeu 
do IAT, a Renovação de Licença de Operação, para 
Empreendimento de Suinocultura, porte pequeno, 
modalidade de terminação, com validade até 17/01/2021, 
implantado no distrito de Planalto do Oeste, município 
de Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Miro Ernst, torna público que recebeu do IAT, Licença 
de Operação para Empreendimento de Suinocultura, 
modalidade terminação, porte pequeno instalado 
na Linha Marco Grande, distrito sede, município 
de Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENCA 
DE INSTALACAO

LILIAN EGGERS e OUTROS torna publico que recebeu 
do IAT a Licenca de Instalacao para LOTEAMENTO 
EGGERS I a ser implantado na CHACARA N R-69/R-
70/A/125/124 ZONA SUBURBANA DE MARECHAL 
CANDIDO RONDON-PR VALIDADE 30/08/2023.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE  LICENCA 
DE INSTALACAO

LILIAN EGGERS e OUTROS torna publico que recebeu 
do IAT a Licenca de Instalacao para LOTEAMENTO 
EGGERS II a ser implantado na CHACARA N 122/A 
ZONA SUBURBANA DE MARECHAL CANDIDO 
RONDON-PR VALIDADE 30/08/2023.

RECEBEU LICENÇA PRÉVIA
DÉCIA MARIA DE BASTIANI E OUTROS, receberam 
do Instituto Água e Terra - IAT a Licença Prévia, com 
validade para o dia 14/09/2023, para a atividade de 
suinocultura sistema terminação, que será instalado 
no imóvel rural denominado como Lote Rural nº 190, 
da Gleba nº 03, Linha Aparecida, Distrito de São 
Clemente, em Santa Helena / PR.

REQUER LICENÇA INSTALAÇÃO
DÉCIA MARIA DE BASTIANI E OUTROS, irão requerer 
ao Instituto Água e Terra - IAT a Licença Instalação 
para a atividade de suinocultura sistema terminação, 
que será instalado no imóvel rural denominado como 
Lote Rural nº 190, da Gleba nº 03, Linha Aparecida, 
Distrito de São Clemente, em Santa Helena / PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DA LICENÇA PRÉVIA

Valmir J. Schneider, Catia R. Defendi, Anderson J. 
Defendi, Alessandra R., Eloi A. Defendi E Ana M. 
Defendi, tornam público que receberam do IAT, a 
Licença Prévia para a atividade de Suinocultura no 
Sistema terminação destinada a 3.200 animais, 
a ser implantada em Parte do Lote Rural 161 da 
Gleba 19-A - Distrito De Esquina Céu Azul - Santa 
Helena – Pr, com validade até 20/03/2023.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Marcelo Klein, Gilmar Luiz Klein, Nédio Klein, e 
Dayana Carla Cagliari Klein, tornam público que 
receberam do IAT, a Renovação da Licença de 
Operação para a atividade de Suinocultura no 
Sistema 01 - Produção de Leitões com um total 
de 450 Matrizes, implantada no Lote Rural Número 
119, distrito de Sub-Sede – Santa Helena, PR, 
com validade até 14/09/2025.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

ADIVONZIR PORTA, torna público que recebeu do 
IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de Suinocultura no Sistema Terminação destinada 
a 750 animais, implantada no Lote Rural Número 
43 da Gleba 05, Linha Santa Maria - Diamante D” 
Oeste – PR, com validade até 24/09/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA 
LICENÇA PRÉVIA

Leandro Freder Gomes e Daniele Graef Gomes, tornam 
público que receberam do IAT, a Licença Prévia para 
a atividade de Suinocultura no Sistema terminação 
destinada a 2.200 animais, a ser implantada no Lote 
Rural 103 da Gleba 11 - Distrito De São Roque - Santa 
Helena – Pr, com validade até 20/09/2023.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Juarez A. Fusinatto, Rosicler G. Fusinatto e João 
V. G. Fusinatto, tornam público que receberam do 
IAT, a Licença de Operação para a atividade de 
Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 
3.000 animais, implantada no Lote Rural 171 Da 
Gleba 11 – Distrito De São Roque - Santa Helena 
– PR, com validade até 20/09/2027.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Elio Koch, Marlene Koch E Marli Koch torna público que 
irão requerer ao do IAT, a Licença de Operação para 
a atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 3.000 animais, implantada no Lote Nº 
87-A da Gleba 25 -  Linha São Vicente Chico  -  Distrito 
De Vila Celeste  - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Leandro Freder Gomes E Daniele Graef Gomes, 
tornam público que irão requerer ao IAT, a 
Licença de Instalação para a atividade de 
Suinocultura no Sistema terminação desti-
nada a 2.200 animais, a ser implantada no 
Lote Rural 103 da Gleba 11 - Distrito De São 
Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Valmir J. Schneider, Catia R. Defendi, Anderson 
J. Defendi, Alessandra R., Eloi A. Defendi 
E Ana M. Defendi, tornam público que irão 
requerer ao IAT, a Licença de Instalação para 
a atividade de Suinocultura no Sistema ter-
minação destinada a 3.200 animais, a ser 
implantada em Parte do Lote Rural 161 da 
Gleba 19-A - Distrito De Esquina Céu Azul - 
Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA
ADIVONZIR PORTA, torna público que irá reque-
rer ao IAT, a Renovação da Licença Ambiental 
Simplificada para a atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 750 animais, 
implantada no Lote Rural Número 43 da Gleba 
05, Linha Santa Maria - Diamante D” Oeste – PR.

REQUER LICENÇA OPERAÇÃO
ROSEMIR CÉSAR MENGARDA E OUTROS, tornam 
público que irão requerer do Instituto Água e Terra - IAT, 
a Licença de Operação para atividade de avicultura de 
corte, instalada no imóvel rural denominado como Lote 
Rural nº 01, Distrito de São Clemente, Santa Helena-PR.

RECEBEU LICENÇA INSTALAÇÃO
ROSEMIR CÉSAR MENGARDA E OUTROS, 
tornam público que receberam do Instituto Água e 
Terra - IAT, a Licença Instalação, com validade para 
dia 18/10/2024, para a atividade de avicultura de corte, 
instalada no imóvel rural denominado como Lote Rural 
nº 01, Distrito de São Clemente, Santa Helena-PR. 

Os cinco produtores que inte-
gram a feira do produtor de Quatro 
Pontes receberam uma excelente 
notícia na segunda-feira (20), junto 
à sala de reuniões da prefeitura. O 
secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Davi Boufleuher, anunciou 
que recursos de R$ 90 mil foram 
liberados pelo deputado estadual 
licenciado e secretário estadual da 
Administração e da Previdência (Seap), 
Marcel Micheletto, para investimento 
na estruturação da feira. Também 
participaram da reunião, a técnica da 
Unidade de Valorização de Reciclados 
(UVR), Fernanda Jung, e o técnico 
agrícola, Lucas Tonelli.

Com a verba, a intenção é 
adquirir barracas, mesas, banque-
tas, expositores, caixas plásticas, 
caixas térmicas, aventais e demais 
materiais, atendendo a demanda 
dos feirantes. O secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Davi Boufleuher, expõe que está 
se buscando a valorização da feira, 
que existe há mais de 20 anos no 
município. “Na reunião, também 
foi pautada a intenção de cons-
tituir uma associação, onde eles 
poderão se organizar e angariar 
recursos junto aos órgãos estaduais 
e federais, fomentando a produção 
de alimentos. Assim, decidiu-se 

reativar a Associação de Agricul-
tores Familiares de Quatro Pontes 
(Afapontes), fundada em 2011, e 
que está com a situação cadastral 
inativa. O próximo passo é marcar 
uma data e convocar os sócios para 
uma Assembleia Geral Ordinária 
visando a eleição da diretoria e 
conselho fiscal, além da protocoli-
zação de projeto para destinação 
da emenda parlamentar”, diz.   

ATENDIMENTO
A feira do produtor, com apoio 

da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, segue funcionando 
normalmente no Centro de Eventos 

Seno José Lang, respeitando todas 
as medidas de prevenção à Covid-
19. Com o melhor da área rural, os 
produtores expõem ao comércio 
produtos de qualidade, inclusive 
sem agrotóxicos, e com preços 
bem acessíveis.  

De tradição no município, a venda 
de produtos coloniais fresquinhos, sau-
dáveis, orgânicos e seguros é realizada 

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

Duas partidas válidas pelo 
Campeonato Estadual de Bas-
quete estão agendadas para a 
noite desta quinta-feira (23), no 
Ginásio do CAF, em Marechal Cân-
dido Rondon. Às 18h30 a equipe 
Prefeitura de Marechal Rondon/
ACB recebe o time Abatol/Toledo, 

na categoria Sub-15, enquanto para 
as está programado o duelo entre 
Prefeitura de Marechal Ron-
don/ACB x Abatol/Toledo, na 
categoria Sub-17.

A etapa do Estadual de Baquete 
integra a programação do 4º Agita 
Rondon - evento promovido pela 

Secretaria de Esporte e Lazer da 
prefeitura de Marechal Rondon, 
com o apoio da Secretaria de Edu-
cação, da Fundação Promotora 
de Eventos (PROEM) e do campus 
local da Unioeste.

Para sábado (25) está agen-
dado o Game Solo de Skate, às 

14h, no pavilhão do CTG no parque 
de exposições. 

DEMAIS AÇÕES
A Copa Marechal de Bicicross 

será disputada às 13h dos dias 02 
e 03 de outubro, na pista de bici-
cross. São convidados a participar 

pilotos de bicicross.
Já o Desafio de Caminhada e 

Corrida pode ser concluído até 
o dia 12 de outubro. O 4º Agita 
Rondon é desenvolvido de forma 
alternativa, em obediência a todos 
os protocolos sanitários em virtude 
da pandemia da Covid-19.

Estadual de Basquete e Game Solo de Skate são as novas atrações do Agita Rondon

Feira do Produtor 
segue funcionando 
normalmente no 
Centro de Eventos 
Seno José Lang, 
respeitando todas 
as medidas de 
prevenção à Covid-19
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