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da vacinação 
contra a 
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Quatro Pontes terá novo CMEI 
para atender 376 crianças
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Agronegócio em alta, mas 
produtores rurais apreensivos

O agronegócio é uma atividade de destaque e relevância para o desenvolvimento 
do Brasil ao longo de sua história. Atualmente, mesmo com a pandemia, é o 
maior negócio da economia brasileira e uma das principais locomotivas do 

progresso do país. Produtores de grãos continuam animados, com a alta dos 
preços. Já os produtores de carne e leite estão apreensivos, devido à alta no custo 

da produção, baixo consumo nacional e baixo preço pago pelo produto.
PÁGINA 09
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COMO USAR A SUA VOZ PARA 
COMPARTILHAR AS SUAS IDEIAS? 

*Mônica Schimenes, é fundadora e CEO da MCM 
Brand Experience
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

Por outro lado, se você é conheci-
do como “rato de livraria”, isso já sig-
nifica um outro status. Condição so-
fisticada, atraente, que remete à in-
telectualidade. Camundongo, rataza-
na, rato-preto, rato-de-esgoto, rato-
branco o que importa o tipo? São,
todos, ratos que assustam até mes-
mo os elefantes, um dos maiores ani-
mais do planeta.

Quando, entretanto, estamos fa-
lando de Mickey Mouse, da dupla Ber-
nardo e Bianca, do Remy (do “Rata-
touille”), de Little Stuart ou, até mes-
mo, do Topo Gigio (lembra dele?), tudo
se torna mais inteligente, terno, afe-
tuoso e engraçado. São alguns dos
ratos que, sem entrar em considera-
ções sobre as agruras causadas por
sua espécie, tornaram-se famosos e
queridos em todo o mundo.

Os ratos, segundo os limites da ci-
ência, são originários da Ásia e há
mais de 1.700 espécies. O rato-pre-
to, por exemplo, invadiu a Europa à
época das Cruzadas. A ratazana, por
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 Até há algumas semanas a mai-
oria das pessoas da nossa microrre-
gião ainda não tinha percebido a pro-
ximidade do novo coronavírus. Alguns
até se arriscavam a fazer enquetes
em redes sociais perguntando quem
conhecia alguém que tivesse adoe-
cido de Covid-19.

Muitos passaram a ter uma vida
praticamente normal ao que existia
antes da pandemia, frequentando
bares, churrascos e outros encontros
com aglomerações.

Mas, de repente, a coisa ficou mais
próxima. Os números cresceram e
muitos conhecidos nossos já entraram
pra lista que soma mais de 32 milhões
de pessoas com Covid-19 no planeta.

Mas, as pessoas não devem ser
apenas mais um número ou uma pa-
lavra. É preciso respeitar o poder do
vírus, que já marcou o ano de 2020
e todos os outros anos que virão
daqui para frente.

Mas, além do próprio vírus, é pre-
ciso respeitar as outras pessoas, ob-
servando as medidas de proteção e
prevenção. Respeitar os profissionais
que diariamente travam verdadeiras
batalhas para salvar vidas, como os
médicos, enfermeiros, auxiliares, po-
liciais, bombeiros, motoristas... Tan-
tos que são essenciais.

É preciso respeitar os doentes e
os enlutados. E se você pegar a do-
ença, respeite e faça o isolamento
recomendado para não contaminar
mais pessoas.

A pandemia trouxe com ela outros
males que vão além da questão sani-
tária. Trouxe a politização da doença
, a manipulação de números, o roubo
descarado do dinheiro público, a mes-
quinhez do mercado, o negacionismo,
as fake news... São tantas coisas que
causam asco e repugnância.

Mas, uma coisa é certa. O corona-
vírus não foi, não é e nunca terá sido
uma “gripezinha”. A pandemia não
passou, não é passado. É presente e
será futuro. Podemos até conseguir
uma imunidade maior, podemos libe-
rar leitos nos hospitais, podemos ver
caindo as mortes, podemos voltar a
ter carnaval e fogos no réveillon.

Mas, ainda assim, as consequên-
cias da pandemia já são um legado
para o mundo. Saudades, falências,
crises pessoais e profissionais, de-
semprego, depressão e tantas outras
experiências difíceis. Uma nova or-
dem mundial se avizinha. A cura que
é possível avistar passa por respeito.

A cura está
no respeito

 Ricardo Viveiros, jornalista e escritor, é autor
de vários livros, entre os quais “Justiça Seja
Feita”, “A Vila que Descobriu o Brasil” e “Edu-
cação S/A”.

sua vez, apareceu nas cortes do Velho
Mundo apenas no século XVIII. Todos
trazendo muitos males, graves enfer-
midades ao homem: peste bubônica,
tifo, leptospirose, febre do rato, han-
tavirose e por aí vão. Segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS),
ratos podem transmitir aproximada-
mente 200 doenças.

Em contrapartida, o rato-branco
(uma variedade albina) e os ratos cin-
zas já velhos têm — com o sacrifício da
própria vida —, salvado os humanos de
inúmeras doenças. São cobaias de la-
boratório, usados por cientistas para
inocular os vírus e pesquisar a melhor
maneira de combater seus próprios
estragos à saúde humana. E por sua
atuação no Camboja, uma rata afri-
cana gigante acaba de ser premiada
com honras e glórias por, “corajosa-
mente”, farejar minas deixadas pela
guerra. A medalha de ouro foi entre-
gue pela Associação Veterinária Britâ-
nica (PDSA). Magawa, a rata, já “lim-
pou” com segurança o equivalente a
20 campos de futebol.

Ratos se amam de maneira inten-
sa, um casal pode ter mais de 200 fi-
lhotes em apenas um ano. Ratos adul-
tos podem alcançar 50 cm de compri-
mento e pesar até 1 kg. Um casal de
ratos em um celeiro, apenas durante
duas estações, pode consumir cerca
de 14 kg de grãos. Ratos causam 45%
dos incêndios tidos como de origem

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

desconhecida, 20% dos danos em li-
nhas telefônicas, 31% dos rompimen-
tos de cabos elétricos.

Como tudo na vida tem um outro
lado, ratos mantêm a cidade limpa.
Ágeis e flexíveis entram pelo esgoto,
correm por apertadas tubulações que
são suas rodovias, promovendo neces-
sária desobstrução. Sem eles, haveria
ainda mais entupimentos e enchentes.

Em uma entrevista que nos tempos
de repórter fiz para a mídia, ouvi do
veterinário italiano Angelo Boggio, um
dos maiores “ratólogos” deste plane-
ta então contratado pelo Metrô de São
Paulo e carinhosamente apelidado pe-
los colegas como Doutor Ratão, a se-
guinte máxima: “Ratos integram o equi-
líbrio ambiental. Escorpiões matam e
comem ratos. Galinhas comem escor-
piões. E nós comemos galinhas.”

Quem “come” o corrupto que come
os recursos do povo?

Essa espécie de rato está no topo
da cadeia alimentar, causa doenças
crônicas como a raiva, move-se com
agilidade pelos canais burocráticos do
sistema e rói a dignidade. Começou a
campanha política para as eleições
deste ano em todo o País. Não deixe o
seu voto ser roído pelos ratos, esco-
lha bem os seus candidatos.
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Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.

Jornalismo
Cristine Kempp

Comercial
Dário Loch

Uma publicação de Z.K.Produções Ltda. ME - CNPJ 09.474.683/0001-93
Endereço:  Rua 7 de Setembro, 1454 - Centro - CEP 85960-000
 Marechal Cândido Rondon/PR - Fone: (45) 3254-7886
 Email: jtribunadooeste@gmail.com
 Site: www.tribunadooeste.com
 Impressão: Jornal do Oeste - CNPJ 00.640.115/0001-40

Não foi só com você e nem foi culpa 
do seu roteador ou da sua conexão. Os 
aplicativos do WhatsApp, Facebook e Ins-
tagram ficaram fora do ar globalmente 
por horas na última segunda-feira (4). 
Ninguém conseguia enviar mensagens 
no WhatsApp ou carregar novos posts 
no Instagram e Facebook. 

Para muitos parecia o fim do mundo, 
diante de tamanha dependência das fer-
ramentas tecnológicas. Teve gente que 
até esqueceu que o celular também serve 
para telefonar. Por volta de 19h o suplício 
terminou e as redes sociais começaram 
a dar sinal de vida.

Por meio de sua conta oficial no Twit-
ter, o Facebook — que também é dono 
do WhatsApp e Instagram — confirmou o 
problema no mundo todo, mas não deu 
detalhes sobre a falha.

O blecaute atingiu tanto os aplicati-
vos para Android e iOS quanto os sites 
acessíveis pelo navegador no celular e 
no PC. Quem tentava acessar o What-
sApp Web ou o Facebook e o Instagram 
pelo navegador encontrava uma tela de 
página fora do ar.

Falhas nos serviços do Facebook não 
são inéditas: só este ano, os apps tiveram 
instabilidade pelo menos três vezes, em 
março, junho e setembro. Geralmente, 
as redes sociais voltam a funcionar em 
menos de duas horas. No blecaute desta 
segunda, foram quase sete horas sem 
retorno, o que não é comum.

Para muitos a queda dos serviços 
representou prejuízos financeiros, espe-
cialmente para donos de lojas virtuais 
que usam as plataformas para comer-
cialização de produtos.

Mas ninguém teve mais prejuízo do que 
o próprio Facebook, que viu suas ações 
despencarem na bolsa de valores, sem 
contar os valores que deixou de faturar 
com a exibição de anúncios.

Além disso, a queda geral veio na 
mesma semana em que o Facebook é 
alvo de uma série de acusações, incluindo 
a de ter negligenciado um estudo interno 
que mostrou que o Instagram é “tóxico” 
para jovens e a de ter dado passe livre 
para alguns perfis ignorarem as regras da 
rede social. O vazamento de documentos 
internos da empresa chegou a levar o 
Facebook a depor numa comissão do con-
gresso norte-americano na última semana. 
A empresa se defende das acusações 
dizendo que elas não procedem.

*Mônica Schimenes

O mundo 
não acabou

Você já se perguntou quantas pala-
vras fala diariamente? Por incrível que 
pareça, uma pesquisa realizada, em 
2006, pelo psicólogo Campbell Leaper, 
da Universidade da Califórnia (EUA), 
mostrou que as mulheres falam, em 
média, 20 mil palavras por dia, frente 
às 7 mil pronunciadas pelos homens. 
E como mulher, empreendedora e que 
se comunica muito todos os dias, faço 
uma outra reflexão: como você está 
utilizando a sua voz para compartilhar 
as suas ideias?

Para que a sua mensagem seja 
entregue e compreendida com sucesso 
pelo seu principal público-alvo, é pri-
mordial que você perceba alguns pon-
tos. Primeiro, a sua postura emite o 
melhor som que você pode? esse 
sentido, qual a ideia que você quer 
compartilhar com as pessoas ao seu 
redor? Perceber qual o seu lugar de 
fala e posição, pode ser uma das 
chaves para mensurar como e se a 
sua ideia está sendo compartilhada 
da melhor forma possível.

Além disso, mais do que transmitir, 

um passo antes: a importância do 
conteúdo que você precisa produzir. 
Ao identificar para quem falar, pense 
em como criar e, assim, transformar a 
sua ideia em algo que realmente seja 
inovador, atrativo ao outro. Vivemos 
na era da tecnologia, do digital. Um 
momento em que tudo precisa ser 
muito ágil, “para ontem”.

Mas veja bem, ter que fazer algo em 
ritmo veloz e “para ontem” pode ter 
pontos negativos também. As falhas de 
comunicação são os principais erros 
que uma pessoa pode cometer ao 
estruturar sua mensagem. Entenda 
quais são as principais falhas para 
uma pessoa, por exemplo, ao assistir 
seu conteúdo, desligue de você e 
vá para outro conteúdo completa-
mente diferente.

Se isto está ou estiver acontecendo 
com você, pense o seguinte: será mesmo 
que você está falando direito, com a 
melhor dicção e articulação? Viver 
em um cenário pandêmico, em que 
o mundo corporativo está, dia após dia, 
incorporando, principalmente, o sistema 

híbrido de trabalho, praticamente nos 
obriga a estar presente em uma série 
de reuniões virtuais diariamente.

Com isso, se você não souber se 
portar e transmitir sua mensagem, 
sua ideia, seu pensamento correta-
mente, tenha a certeza de que não 
estará cumprindo sua missão. E não só 
nesta rotina virtual “insana”, mas em 
todo lugar. Saber se comunicar é algo 
inerente ao ser humano. Do primeiro 
choro ao nascer de um bebê até um 
último suspiro de vida, estamos nos 
comunicando. O ser humano precisa 
disso para sobreviver.

Portanto, analise o momento que 
você está. Simplifique sua mensagem, 
peça feedbacks e pense como trazer 
valor às suas ideias. Pessoas que se 
manifestam de forma aliada umas às 
outras, alcançam mais sucesso ao final 
do processo. Não tenha vergonha de 
falar. Se exponha, conte para o mundo 
as suas ideias. Você já sabe o que 
precisa dizer. Pense nisso. 

O Complexo Industrial Copagril, estrutura localizada ao lado do Portal de Marechal Cândido 
Rondon, já está em operação no recebimento e armazenamento de grãos e agora o processo 
industrial de esmagamento de soja faz parte das atividades.
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DEVOLUÇÕES DA CÂMARA EM 2021 JÁ SOMAM R$ 2,5 MILHÕESÜ

Economia de R$ 1,5 milhão 
do Poder Legislativo de 
Marechal Rondon será 
aplicada no setor de Saúde

Marcio Rauber
Há cerca de um ano o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Rauber, 
era reeleito com a maior votação da história do município, somando mais 
de 22 mil votos, quase 80% dos votos. Essa expressiva votação lhe deu lastro 
eleitoral e moral para fazer o seu sucessor na próxima eleição municipal, em 
2024. Se isso acontecer, seria a primeira vez na história política do município 
após o regime militar, que um grupo ficaria no poder por três mandatos 
consecutivos.

Marcio Rauber II
Contudo, antes da eleição municipal teremos a eleição de 2022, quando o 
eleitor irá as urnas para eleger os futuros deputados, senador, governador, 
e presidente da República. Por várias vezes o prefeito Marcio Rauber já foi 
sondado sobre a possibilidade de se candidatar a deputado estadual. Ele 
nunca negou esta possibilidade, cuja chance ganharia espaço a partir de 
eventual desistência de concorrer dos atuais suplentes Elio Rusch e Ademir 
Bier. Caso Rauber decida realmente concorrer, deverá renunciar ao mandato 
de prefeito em abril do ano que vem.

Marcio Rauber III
Se por acaso o prefeito não vier a disputar a eleição para Deputado Estadual, 
e se confirmado que Elio Rusch de fato não volte a se candidatar, a tendência 
mais lógica é que a grande maioria das lideranças que formam o atual 
grupo de situação apoie a candidatura do deputado Hussein Bakri. Apesar 
de não ser da região, o parlamentar tem atuado intensivamente em alguns 
municípios do Oeste, incluindo Marechal Cândido Rondon, viabilizando 
inúmeros recursos estaduais, e representando a cidade junto ao Governo 
do Estado.

Eleições 2022
O senador Alvaro Dias (Podemos-PR), anunciou no início da noite de terça-
feira (5) que não será candidato à Presidência nas próximas eleições. O 
parlamentar seria uma alternativa caso o ex-juiz federal e ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública Sergio Moro decida não concorrer ao Palácio 
do Planalto em 2022.

Showmícios
O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar nos próximos dias uma 
ação do PSB, Psol e PT para a liberação da realização de showmícios nas 
eleições de 2022. Uma lei de 2006 proibiu esse tipo de evento eleitoral e 
vetou “a realização de showmício” e a apresentação, “remunerada ou não”, 
de artistas para animar comícios e reuniões eleitorais. As siglas pedem que o 
Supremo vete parcialmente a norma para que sejam liberadas apresentações 
gratuitas, sem pagamento de cachê ao artista. Nos bastidores, ainda não 
há consenso entre os membros da Corte.

Sobras eleitorais
Projeto de lei que redefiniu os critérios para distribuição das sobras eleitorais 
foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobras eleitorais são chamadas 
as vagas não preenchidas nas eleições proporcionais depois da divisão dos 
votos pelo número de cadeiras. As eleições proporcionais são aquelas que 
definem vereadores, deputados estaduais ou distritais e deputados federais. 
Poderão concorrer à distribuição das sobras de vagas apenas os candidatos 
que tiverem obtido votos mínimos equivalentes a 20% do quociente eleitoral 
e os partidos que obtiverem um mínimo de 80% desse quociente.

Constituição
A Constituição Federal de 1988, principal símbolo do processo de 
redemocratização do Brasil, está completando 33 anos. Ela é a sétima Carta 
da história do país, que deu voz à sociedade civil organizada e consolidou 
o Estado Democrático de Direito. A Constituição é o maior conjunto de 
normas que rege o país. Ela estabelece, por exemplo, direitos e deveres dos 
cidadãos e cidadãs, disciplina o ordenamento jurídico e organiza o papel 
do poder público, definindo atribuições dos municípios, estados, União e 
dos três Poderes da República. Desde a sua promulgação, o Brasil vive o 
mais longo período de estabilidade institucional de sua história.

 O Poder Executivo de Marechal 
Cândido Rondon encaminhou à 
Câmara de Vereadores o projeto 
de lei 35/2021, que visa a criação 
de crédito adicional suplementar 
de até R$ 1,5 milhão no orçamento 
da Prefeitura, para investimentos 
no setor de saúde pública.

Este valor é resultado da econo-
mia alcançada pelo Poder Legislativo 
Municipal ao longo deste ano.

Conforme esclarece o prefeito 
Marcio Rauber na justificativa do 
projeto de lei, R$ 300 mil serão 
utilizados para pagamento da folha 
dos servidores. Já R$ 1,2 milhão 

 O deputado estadual Ademir 
Bier (PSD) realizou um pronuncia-
mento na tribuna da Assembleia 
Legislativa do Paraná na manhã 
desta quarta feira (06 de outu-
bro), onde destacou a força da 
agropecuária do Oeste do Paraná 
na economia do Estado. “Tenho 
orgulho em afirmar que o Oeste, 
com suas cooperativas, empresas e, 
principalmente, com sua população, 
estão prontos para o grande desa-
fio de retomar o desenvolvimento 
no período pós pandemia que se 
aproxima”, enfatizou o deputado.

De acordo com Ademir Bier, a 
força econômica da agropecuária 

do Oeste fica comprovada através 
dos números das maiores produ-
ções do Estado. “A região Oeste 
aparece bem no ranking das maio-
res produções no Paraná, com seis 
municípios entre os dez melhores, 
de acordo com os dados de 2020”, 
acrescentou o deputado. 

“Nos anos 2000, as cooperativas 
e empresas agropecuárias do Oeste 
colocaram em prática um amplo 
projeto de desenvolvimento, que 
se baseava na transformação de 
grãos em carne. Ou seja, com os 
investimentos realizados a partir 
daquela época, a região parou de 
ser apenas produtora de grãos, 

que enviava o produto para ser 
beneficiado em outras regiões”, 
disse o deputado.

“Vale destacar que das 20 
maiores cooperativas brasileiras, 
13 são paranaenses. Destas, seis 
são do Oeste do Estado. A região 
oeste também é considerada a mais 
forte no cooperativismo de todo 
o Paraná”, lembrou o deputado. 

“Por tudo isso, o Governo do 
Estado tem olhado com tanto 
carinho para o Oeste, pois enten-
deu que com as condições ideais 
e com um bom parceiro, nossa 
gente pode crescer ainda mais”, 
concluiu o deputado.

 Os deputados aprovaram na 
sessão plenária desta terça-feira 
(5), na Assembleia Legislativa do 
Paraná, a proposta que concede 
um benefício de R$ 80 a famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social e econômica. O projeto de 
lei 484/2021, assinado pelo Poder 
Executivo, que cria o Programa Esta-
dual de Transferência de Renda 
(PETR), avançou em primeiro turno 
de votação.

O programa tem a finalidade 
de contribuir com a segurança 
socioassistencial de sobrevivência 
e renda às famílias em situação 
de vulnerabilidade econômica por 
meio da concessão de beneficio 
econômico mensal. De acordo com 
o projeto, estão entre os objetivos 
do Programa Estadual de Transfe-
rência de Renda o enfrentamento à 
pobreza, a erradicação da fome, a 
segurança alimentar, a melhora da 

nutrição, a promoção da agricultura 
sustentável, a aquisição de itens 
inerentes à dignidade humana, a 
reconstrução de sua autonomia, 
além da redução da desigualdade.

O PETR será executado com 
recursos do Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza do Paraná, 
do Fundo da Infância e Adoles-
cência e de quaisquer outros 
recursos destinados à segurança 
socioassistencial de sobrevivência 
e renda as famílias em situação de 
vulnerabilidade econômica. As des-
pesas da Lei ficam condicionadas 
à disponibilidade orçamentaria e 
financeira estabelecidas nas leis 
orçamentárias anuais.

Caberá à Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) 
a coordenação e a gestão do Pro-
grama, em especial, planejar, imple-
mentar, supervisionar e acompanhar 
o Programa de Transferência de 

Renda, bem como sua execução 
financeira.

O projeto considera família em 
situação de vulnerabilidade eco-
nômica aquela com renda familiar 
mensal per capita caracterizada 
como extrema pobreza ou pobreza, 
de acordo com o disposto no art. 18 
do Decreto Federal n°. 5.209/ 2004. A 
família não pode ser beneficiária do 
programa de transferência de renda 
federal, o Programa Bolsa Família.

As famílias beneficiárias do Bolsa 
Família só poderão ser incluídas 
no PETR caso haja disponibilidade 
orçamentária e de acordo com os 
requisitos, critérios e condições a 
serem regulamentados por ato do 
Poder Executivo. A concessão dos 
benefícios tem caráter temporário e 
não gera direito adquirido, devendo 
a elegibilidade das famílias para rece-
bimento de tais benefícios ser obri-
gatoriamente revista a cada 90 dias.

serão destinados para incremento 
da dotação do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde Costa Oeste do 
Paraná (Ciscopar), visando a redução 
das filas de exames e consultas.

O projeto de lei está sob análise 
das Comissões de Justiça e Reda-
ção e de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização do Poder Legislativo. 
Após os pareceres, a matéria irá 
para votação em plenário.

Conforme o vereador pre-
sidente Pedro Rauber, esta é a 
segunda devolução de recursos 
feita pela Câmara em 2021. Em 
junho, ela retornou ao cofre da 

Prefeitura R$ 1 milhão, valor 
destinado pela administração 
municipal para investimentos 
em pavimentação.

Às devoluções financeiras 
que já chegam a R$ 2,5 milhões, 
Pedro Rauber destaca que o Poder 
Legislativo espera somar aproxi-
madamente mais R$ 500 mil, que 
ainda poderão ser economizados 
até o final do ano.

“Isso permitirá novos inves-
timentos da administração ron-
donense em obras e serviços 
demandados pela população”, 
conclui o vereador presidente.

Assembleia aprova benefício de R$ 80 a famílias vulneráveis

Em pronunciamento na Alep, deputado Ademir Bier 
destaca força da agropecuária do Oeste do Paraná
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A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE 
MARECHAL RONDON DESTACA 
QUE A PANDEMIA ESTÁ, DE CERTA 
FORMA, CONTROLADA NO MUNICÍPIO 
GRAÇAS AO AVANÇO DA VACINAÇÃO 
CONTRA A DOENÇA: MAIS DE 93% 
DA POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS 
TOMOU A PRIMEIRA DOSE

s números divulgados pela Secretaria de Saúde de Marechal Rondon, através do boletim 
diário do coronavírus, bem como as publicações periódicas referente ao vacinômetro, 
mostram que a pandemia está sendo controlada, porém, ainda requer atenção e cuidados. 
No dia 21 de agosto o município registrava 246 casos ativos. A partir de então os números 
foram baixando. No dia 20 de setembro haviam 101 casos ativos. E na terça-feira, dia 05 
de outubro, eram 60 pessoas com o vírus da Covid-19 ativo. Para falar sobre esta queda 
e, principalmente, como anda a vacinação, a reportagem do jornal Tribuna do Oeste 
entrevistou a secretária de Saúde, Marciane Specht. Ela enfatizou que a imunização é o 
principal motivo para o controle da pandemia.

“Imunização contra a Covid-19 
está se mostrando eficiente”

n TRIBUNA DO OESTE – Como você avalia a vaci-
nação que está ocorrendo no município? Quantos 
% da população está imunizada?

MARCIANE SPECHT - De umas semanas pra 
cá, muito boa. A população passou a entender a 
importância da imunização para que em breve 
tudo volte à normalidade. Até o dia 1 de outubro, 
93,3% da população acima dos 18 anos estava 
imunizada com a primeira dose, ou seja, 37.407 
pessoas. Já os rondonenses com o esquema vacinal 
completo, ou seja, que receberam a primeira e a 
segunda dose, é de 55,7%.

n As pessoas estão indo para tomar a segunda 
dose? Ou há muitos que ainda não compareceram 
para a dose de reforço?

A busca pela segunda dose é moderada. 
Dentro da normalidade. Muita gente busca 
a mesma com atraso. Para a primeira dose 
também demorou muito para se entender 
a importância de se fazer e hoje, a rea-
lidade é outra, ou seja, grande adesão.

n Quanto a vacinação de 12 a 17 anos, 
existem muitas dúvidas. Qual a orientação 
repassada pelo Ministério da Saúde/
Secretaria de Saúde do Estado?

Para esta faixa etária, está 
sendo aplicada a Pfizer. 
Marca essa testada em 
mais de 40 países, em 10 
milhões de adolescen-
tes. Nenhum caso 
grave ocorreu. Se 
fala de um óbito 
de um jovem 
de 16 anos 
no estado de 
São Paulo, 

mas dados não são suficientes para comprovar 
isso. No último dia 22, o Ministério retrocedeu e 
emitiu uma nova Nota Técnica, recomendando a 
vacina e que ela seja da marca Pfizer para esta 
faixa etária. Tal mudança ocorreu após muitas 
discussões e estudos.

n Em relação à terceira dose (dose de reforço). 
Quem pode tomar e qual a marca que será aplicada?

A terceira dose da vacina em algum momento 
chegará para toda a população. De momento, 
estamos indo por etapas. Pois, só poderá receber 
a terceira dose, seis meses ou mais após com-
pletar o esquema vacinal. Atualmente, estão 

sendo imunizadas aquelas pes-
soas que receberam vacina 
no início do ano e que já 
completaram os seis meses 
pós-segunda dose, sendo 
o público de 60 anos ou 
mais. Preferencialmente 
serão aplicadas as doses 

de Pfizer, como já vem 
ocorrendo em nosso 

município. A inten-
ção, de acordo 

com imunologistas, é tentar aumentar alcance 
da eficácia da vacina e da proteção. Diante disso, 
as vacinas com fragmentos de RNA, no caso, a 
Pfizer, cai muito bem como uma terceira dose 
de vacina. A tese mais aceita entre médicos e 
imunologistas é de que imunizantes distintos 
ensinam o sistema imunológico a se defender 
de maneiras diferentes contra a covid-19, o que 
fortaleceria nossas defesas.

n A vacinação é a melhor opção para que tudo 
volte à normalidade?

Com toda a certeza, sim. Números compro-
vam isso. Atualmente, estamos com 60 casos 
ativos. Número bem abaixo, se for comparado há 
algumas semanas, quando os ativos não baixa-
vam de 200. Com isso, nosso sistema de saúde 
estava sobrecarregado. Era um pesadelo, mas 
enfrentamos e com a união de toda a equipe, 
amenizamos a situação. Tão logo, voltaremos 
a normalidade. 

n Como está a pandemia no município?
Podemos dizer que hoje está mais contro-

lada. Casos ativos e internamentos estão baixos. 
Mesmo assim, não devemos baixar a guarda. 

Muitos ainda não entenderam que estamos 
numa pandemia e não res-
peitam as normas sanitárias. 
O controle da situação, muito 
se deve a imunização das 
pessoas, que avançou para 
boa parte da população e, 
claro, por conta daqueles que 
seguem a cartilha do que lhes 
é colocado para seguir.
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EM PAUTA, DEFINIÇÕES E A FORMAÇÃO DE ALIANÇAS PARA AS ELEIÇÕES DE 2022Ü

Arion e Sperafico 
miram estratégias 
para a região oeste

Parlamento
Nadir Backes e Lisa Hanzen, vereadoras de Entre 
Rios do Oeste sugeriram a execução melhorias 
e reformas no clube de idosos do município, 
como reforma no telhado, ampliação do espaço 
físico (interno e externo), execução de fachada, 

melhorias na churrasqueira e reforma da boca de lobo. Também sugeriram 
a implementação de atividades e a aquisição de materiais para o clube 
de idosos e a inclusão de ‘volta ciclística’ na programação da Festa de 
Aniversário do Município de Entre Rios do Oeste.

Gilberto Luis Maldaner, edil entrerriense, sugeriu a instituição 
de ‘bolsa atleta’ e de ‘bolsa cultura’ no âmbito do município.

O parlamentar de Entre Rios do Oeste Enio Luis Foliati, 
sugeriu a instalação de abastecedouro comunitário na Linha 
São Paulo, interior do município.

Robson Lermen, Joaquim Schlindwein e Valdeir Sales, vereadores 
entrerrienses, sugeriram a concessão de premiação em dinheiro aos 
vencedores dos campeonatos organizados pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.

Em Mercedes, o vereador Dionisio Heinzen sugeriu a via-
bilidade da contratação de um vigia e investimentos com 
a aquisição de equipamentos de segurança para o Lago 
Municipal Theobaldo Loffy, visando aumentar a segurança 
das pessoas que ali circulam.

Ezio Dörner, vereador de Mercedes, sugeriu a elaboração 
de projeto visando a remodelação da Avenida Mário Totta, 
especificamente no trecho compreendido entre o portal de 
acesso até o Hotel Mercedes. 

James Blausius (Laco), edil de Mercedes, sugeriu pesquisa 
junto ao comércio e indústria, com o propósito da viabilidade 
da elaboração de projeto para a realização de Jogos da Indústria 
e Comércio no município. Também sugeriu a inclusão ao calen-
dário oficial de eventos do município, uma data de Torneio 
de Pesca para crianças e adultos no Lago Municipal Theobaldo Loffy.

Ari Schmidt, Felipe Schindler, Alvido Hergesell, Valmir Kelm e Marli 
Hardt, vereadores de Nova Santa Rosa, sugeriram a instalação de Wi-fi nos 
espaços públicos do município, tais como, lago, praças e a exemplo do ginásio 
de esportes. Também sugeriram a pavimentação com calçamento a Linha 7 
Rumos, desde a divisa com Maripá até onde a estrada é divisa do município.

Egídio Rodrigues, vereador de Pato Bragado, solicitou a 
colocação de dois bancos no final da ciclovia, que Liga Pato 
Bragado a ponte do Rio São Francisco.

Vereadores Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei Joner e 
Jean Marcos Caramore Steltter, de Quatro Pontes, sugeriram 
providências visando melhorias na segurança da trafega-
bilidade da Rua Gaspar Martins, no trecho que abrange o 
Educandário Municipal Dona Leopoldina.

Vereadores quatropontenses Cleunice Majolo, Gerson Luis 
Perius e Lurdes Maria Lunkes Kuns, solicitaram a criação de 
um Fundo Municipal de Desenvolvimento como incentivo 
à indústria e comércio, visando incrementar e fortalecer a 
geração de empregos e renda e dar suporte ao comércio local. 

O vereador Cleiton Freitag (Gordinho do Suco) propõe 
à administração rondonense a criação de programa muni-
cipal de incentivo à instalação de caixas d’água. A ideia é 
subsidiar os custos e, no caso das famílias enquadradas em 
programas sociais, fornecer gratuitamente as caixas d’água, 
já que as constantes interrupções no fornecimento de água por parte do 
Saae têm gerado inúmeros transtornos. Em outra indicação, Gordinho do 
Suco solicita à prefeitura a instalação de dois abrigos cobertos em pontos 
de ônibus, sendo um na “Serrinha do Bellé” e outro no anel viário, nas 
proximidades do Ferro Velho do Berté.

Cristiano Metzner (Suko), vereador rondonense sugere ao 
Executivo Municipal, através do setor competente, elabore 
projeto e providencie a construção de uma nova e ampla 
cobertura para a frota dos ônibus escolares do município, 
afim de preservar e aumentar a vida útil destes veículos. 

 Recentemente o vereador 
rondonense Arion Nasihgil esteve 
reunido em Toledo com o ex-de-
putado federal Dilceu Sperafico. 
No encontro também estiveram 
presentes o presidente do Progres-
sistas (PP) de Marechal Cândido 
Rondon, Adriano Cottica, e Natan 
Sperafico.

Na pauta da conversa esteve 
definições e a formação de alianças 
para as eleições de 2022. O objetivo 
é que o Progressistas (PP) tenha 
candidatos próprios a deputado 
estadual e federal na região.

Arion é nome unânime como 
possível candidato ao legislativo 
paranaense. Pelas perspectivas, 
Sperafico estaria próximo de 
conquistar a vaga de vice-go-
vernador na chapa encabeçada 
pelo atual mandatário Ratinho 
Júnior (PSD). Caso isso não se 
confirme, outra possibilidade 
é que o ex-deputado retorne 
à política buscando mais um 

Registro do encontro realizado há poucos diasÜ

 A Secretaria de Assistência Social 
passa a ofertar a quarta oportuni-
dade de formação profissional à 
população de Pato Bragado, neste 
ano por meio do Senac. Trata-se 
do curso de Lógica de Programa-
ção, cujo Termo de Cooperação foi 
celebrado recentemente, entre o 
prefeito Leomar Rohden, o Mano, 
vice-prefeito, John Nodari, secre-
tária de Assistência Social, Arlete 
Schneider e a técnica de Relações 
com o Mercado do Senac, Franciele 
Tamara de Oliveira. 

Além desse curso por meio 
da parceria com o Senac, está em 
andamento o curso “Cuidados com 
o idoso em domicílio” e “Design 
de sobrancelhas”. Também estão 
abertas as inscrições ao curso “Básico 
em manicure e pedicure” e agora 
de “Lógica de programação”. 

As inscrições podem ser reali-
zadas na Secretaria de Assistência 
Social ou pelo número 3282-1355. 
Para o curso de manicure e pedicure 
são ofertadas 20 vagas e os interes-
sados devem ter, no mínimo, 16 anos 
e o 5º ano do ensino fundamental 

Administração bragadense firma 
nova parceria com o Senac

completo. Já para o curso de Lógica 
em Programação a oferta é de 15 
vagas, idade mínima de 14 anos e 
ensino fundamental completo. A 
carga horária em ambos os cursos 
é de 60 horas/aula.  

O prefeito Mano disse que o 
Sistema S (Senac) permite que os 
jovens possam planejar sua carreira, 
com padrão de qualidade, oferecendo 

oportunidades por igual para que 
as pessoas possam ter acesso ao 
desenvolvimento tecnológico. 
“Mesmo num município pequeno, 
a demanda de empresas em busca 
de pessoas qualificadas é cada dia 
maior, e nós precisamos acompanhar 
esse desenvolvimento, pois nossa 
gestão está pautada no investimento 
nas pessoas”, completou Nodari.  

mandato para o Congresso Nacional.
O retorno de Sperafico tem 

movimentado o cenário político 
regional. Muitos acreditam até 
mesmo na possibilidade de seu 
filho, Natan, ser candidato a depu-
tado federal em seu lugar, princi-
palmente se Dilceu conquistar a 
vaga de vice-governador, o que 
abriria espaço para uma jovem 

dobradinha com Arion na região.
Ainda resta um ano para as pró-

ximas eleições, e muitas mudanças 
podem ocorrer. Mas a tendência 
é que a região oeste volte a estar 
bem representada com o verea-
dor rondonense buscando uma 
cadeira na Assembleia Legislativa 
e ao menos um Sperafico de volta 
à vida pública. 

 MARILI KOEHLER

 Prefeito Mano, vice, John Nodari, secretária Arlete Schneider e a 
técnica de Relações com o Mercado do Senac, Franciele de Oliveira 

celebram a concretização do curso de Lógica em programação

Ü



CAMPANHA “POUPANÇA PREMIADA” JÁ CONTEMPLOU MAIS DE 120 ASSOCIADOS E CONTINUA 
COM SORTEIOS SEMANAIS DE R$ 5 MIL, ALÉM DO GRANDE PRÊMIO DE R$ 1 MILHÃO, EM DEZEMBRO

Ü
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Outubro é o mês 
da poupança: Sicredi 
realiza sorteio especial 
de R$ 500 mil

Estado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

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

Djenifer Ott, proprietária

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministério prorroga validade das
Declarações de Aptidão ao Pronaf

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

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

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

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

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

Blau Cell: é 
referência
De propriedade de 
Douglas Clécio Blau, 
a Blau Cell oferece a 
comunidade de Mercedes 
e região venda de 
aparelhos celulares novos 
e usados. Também oferece 
assistência técnica e 
acessórios em geral, como 
capas e películas.
O endereço é Avenida 
João XXIII, nº 439, em 
Mercedes. O telefone/
WhatsApp 98813-9725 ou 
99932-7269.

Casa Orlando: desde 1966
A Casa Orlando atua há 55 
anos em Marechal Rondon. 
Desde a fundação, até 
hoje, é administrada pelos 
proprietários Orlando e Marina 
Sturm. A loja oferece confecções 
masculina e feminina, direto da 
fábrica. É representante da marca 
Lupo durante todos estes anos.
Pioneirismo, tradição e bom 
atendimento é na Casa Orlando, 
localizada na rua Tiradentes, 
567, no centro de Marechal 
Rondon. O telefone é o 
3254-2146.

Orlando e Marina Sturm, 
proprietários

Ü

Corretores associados
Marechal Rondon possui mais uma excelente opção no ramo 

imobiliário, através da união de três corretores e avaliadores. São 
eles: Egon Escher (Creci F-33537), Sandra Lausch (Creci F-39210) e 

Elizabeth Lodi (Creci F-22615).
Precisando de avaliação ou pensando em investir em imóveis, vá 
até a empresa, na rua Santa Catarina, 657, ao lado do Banco Itaú.

Sandra, Egon e Beth, corretores associadosÜ

Doce Encanto: 
moda infantil 
De propriedade de 
Camila Steltter, a Doce 
Encanto Moda Infantil 
oferece completa linha 
do RN (Recém-nascido) 
aos 16 anos, para 
meninos e meninas.
A loja atua há 3 anos, 
sempre primando pela 
qualidade dos produtos 
e do atendimento. O 
endereço é Avenida 
Presidente Epitácio, 
nº708, em Quatro Pontes. Camila Steltter, proprietáriaÜ

Douglas Clécio Blau, proprietárioÜ

 A campanha de incentivo “Pou-
pança Premiada”, promovida pelo 
Sicredi nos  estados do Paraná, São 
Paulo e Rio de Janeiro, celebra o 
mês da poupança e realiza, em 
outubro, o sorteio especial de R$ 
500 mil. Até o fim do ano, serão 
distribuídos  R$ 2,5 milhões em 
prêmios, em sorteios semanais de 
R$ 5 mil, além do grande prêmio 
de R$ 1 milhão no fim da ação, em 
dezembro. Até agora, mais de 120 
associados já foram contemplados 
na campanha com mais de R$ 625 
mil em prêmios. 

De acordo com a gerente de 
Desenvolvimento de Negócios da 
Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana 
Zandoná França, a iniciativa tem 
como objetivo incentivar o hábito 
de poupar dos associados. “Para 
muitos, o planejamento finan-
ceiro começa com a poupança, 
modalidade mais tradicional no 
país por ser vista como uma forma 
simples e de baixo risco para apli-
cação de recursos. O fato de não 
incidir imposto de renda e IOF faz 
da opção uma boa escolha para 
quem pretende iniciar uma reserva 
financeira”, comenta.

BENEFÍCIOS PARA ASSO-
CIADO E COMUNIDADE
Com a campanha, já foram 

 Entre os dias 27 de setembro 
e 1º  de outubro o Isepe Rondon 
promoveu a Semana acadêmica de 
Ciências Contábeis com o tema – 
Jogos Contábeis: A contabilidade 
para tomada de decisões. Através 
da parceria entre as instituições 
Sicoob e Isepe foi possível a entrega 

gerados mais de 88 milhões de 
números da sorte, com um incre-
mento de aproximadamente R$ 
960 milhões às cooperativas Sicredi 
filiadas à Central Sicredi PR/SP/RJ. 
Além do incentivo ao planejamento 
financeiro, a poupança, no coo-
perativismo de crédito, ajuda na 
promoção do desenvolvimento 
econômico e social das comuni-
dades. Isso porque, os recursos 
captados pela modalidade ficam 
nas áreas de atuação das coopera-
tivas e incrementam a contratação 
de crédito rural e comercial pelos 
associados. “Os recursos captados 
geram um impacto positivo local-
mente e fomentam o ciclo virtu-
oso uma vez que as cooperativas 
ganham maior capacidade de apoiar 
o desenvolvimento da região onde 
atua beneficiando tanto os mais 
de 1,5 milhão de associados nos 

três estados quanto os negócios e 
a economia local”, finaliza Adriana. 

PARTICIPAR É SIMPLES
A cada R$ 100 aplicados na 

poupança do Sicredi, é gerado um 
número da sorte para concorrer 
aos sorteios realizados pela Loteria 
Federal. Se as aplicações forem na 
modalidade programada, quando o 
poupador autoriza o débito mensal 
da conta, as chances de ganhar 
são em dobro. A participação é 
automática nas duas modalidades, 
ou seja, o associado não precisa 
se cadastrar ou preencher cupons. 
No site da campanha é possível 
visualizar os números da sorte e 
conferir conteúdos específicos sobre 
finanças e dicas financeiras, além 
de conhecer o regulamento, os 
vencedores dos sorteios e outras 
informações sobre o Sicredi.

de premiações para acadêmicos 
que se destacaram na competição.

Para a coordenadora do Curso 
de Ciências Contábeis, Elisiane Sal-
zer, a semana acadêmica do curso 
de ciências contábeis da faculdade 
Isepe Rondon demonstrou a impor-
tância do contador para auxiliar 

as organizações na tomada de 
decisão e consequentemente a 
permanência no mercado com-
petitivo. Com a utilização de um 
jogo em que os alunos precisavam 
tomar decisões para funcionamento 
de uma empresa, os acadêmicos 
viram na prática a importância da 
contabilidade e a parceria com o 
Sicoob, premiando os acadêmicos 
que se destacaram com os melhores 
resultados foi primordial para o 
sucesso do evento.

A importância de valorizar a edu-
cação e alunos de nossa região é 
um princípio do Sicoob Confiança. 
Sabemos o quanto cada aluno tem 
se dedicado para construir um futuro 
melhor através dos estudos, enfatiza 
o diretor Administrativo e Finan-
ceiro, Hugo Ferraz.

Sicoob confiança entrega premiações 
na Semana Acadêmica do Isepe Rondon
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Quatro Pontes terá novo CMEI 
para atender 376 crianças

INVESTIMENTO SERÁ DE R$ 3.332.965,14, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERALÜ

 O Conselho da Mulher Empre-
sária da Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar) realizou recen-
temente o lançamento da edição 
de 2021 da campanha “Outubro 
Rosa – Um Toque Pela Vida”.

Realizada anualmente pelo 
grupo, a campanha objetiva chamar 
a atenção da população – especial-
mente feminina – sobre a impor-
tância do autoexame das mamas e 
do autocuidado, da realização do 
autoexame das mamas, realização 
anual da mamografia em busca do 
diagnóstico precoce do câncer de 
mama e consequente aumento das 
chances de cura.

“A campanha é realizada mun-
dialmente com o objetivo comum 
de divulgar informações e orien-
tações acerca do câncer de mama 
e, especialmente para o Conselho 
da Mulher e para a Acimacar, a 
campanha é também um gesto 
de amor e doação, já que desde a 
primeira edição realizamos a venda 
de camisetas temáticas que têm o 
lucro destinada ao Hospital do Câncer 

 Uma nova e moderna creche 
será construída em Quatro Pontes. 
O deputado federal Sérgio Souza 
anunciou, na sexta-feira (1º), a libera-
ção de recursos para a edificação de 
um Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI), Projeto Proinfância 
Tipo 1, no valor de R$ 3.332.965,14, 
oriundo do orçamento geral da 
União, através do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE). Deste valor, o FNDE 
empenhou R$ 80 mil para garantir 
o recurso no orçamento vigente, 
assegurando o prosseguimento 
da proposta da obra cadastrada. 
O restante dos recursos vai ser 
empenhado no ato da assinatura 
do termo de compromisso, segundo 
o parlamentar.

O Projeto Proinfância Tipo 1 
tem capacidade de atendimento 
de até 376 crianças, em dois tur-
nos (matutino e vespertino), ou 
188 crianças em período integral, 
sendo de seis meses até três anos 
de idade. Para a construção do 
novo Cmei será disponibilizada 
uma área do município de 1.317,99 
metros quadrados, localizada junto 
ao Condomínio Hawaí. A cons-
trução de uma nova unidade de 

creche é uma meta do plano de 
governo do prefeito João Laufer e 
do vice Tiago Hansel e um grande 
anseio da secretária de Educação, 
Cultura e Esportes, Araceli Basso 
Tauchert, para atender a demanda 
e elevar ainda mais a qualidade 
da educação infantil. 

O prefeito comenta que o novo 
CMEI vem de encontro à necessi-
dade de aumentar o número de 
vagas, visto, de modo inclusivo, o 
início dos processos de instalação 
de várias indústrias e empresas no 
município, o que gerará centenas 
de novos empregos. “Agradeço o 
apoio do deputado federal. Um 
novo CMEI é de grande impor-
tância para Quatro Pontes. Novas 
indústrias já iniciaram o processo 

de instalação no município. Para 
garantir mão de obra, os pais pre-
cisam de um lugar para deixar seus 
filhos. Eu e o Tiago solicitamos os 
recursos ao deputado, em visitas 
ao seu gabinete, e ele viabilizou. 
Mais uma vez fomos atendidos”, 
afirma Laufer. 

Para o vice-prefeito Tiago Han-
sel, “Quatro Pontes é merecedor 
desta obra grandiosa. Temos feito 
um grande trabalho na educação 
e ter o apoio do deputado Sérgio 
para alavancar esta área é moti-
vador. A educação está entre as 
prioridades do nosso governo, 
inclusive é uma meta construir 
uma nova unidade de creche. 
Trabalhamos com muito amor 
pelas nossas crianças”. 

ANSEIO
A secretária de Educação, 

Cultura e Esportes, Araceli Basso 
Tauchert, afirma que está muito 
feliz com a notícia. “Aguardávamos 
ansiosos por essa novidade. A nova 
unidade de creche é um anseio 
nosso, enquanto governo muni-
cipal, e também da comunidade. 
Hoje, o CMEI Cantinho Feliz atende 
180 crianças e não temos mais 
vagas por falta de espaço. Com 
o novo CMEI, temos a oportuni-
dade de ampliar o atendimento e 
ofertar uma qualidade de ensino 
ainda melhor na educação infan-
til. Pensamos muito nas nossas 
crianças e sempre estamos em 
busca do melhor para elas”, diz. 

Com a confirmação da liberação 

dos recursos e assegurada parte 
da verba, o Poder Público já iniciou 
o processo de encaminhamento 
da documentação para que a obra 
seja iniciada o mais breve possível. 

 Os contribuintes de Mer-
cedes que tiverem direito à 

isenção do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) têm 
até o dia 30 de novembro de 
2021 para procurar a Prefei-
tura e protocolar o pedido. 
As pessoas que já se bene-
ficiaram em anos anteriores, 
devem realizar novamente 
o pedido para ter direito ao 
benefício no próximo ano.

Conforme a lei complementar 
010/2008 do código tributário 
municipal de Mercedes, ficam 

isentos do pagamento de 
IPTU no município aposen-
tados, pensionistas, pessoas 

com idade superior a 60 anos 
e deficientes. 

Além de ser proprietário de 
até um lote urbano no muni-
cípio de Mercedes, desde que 
contenha uma única edificação 
e que se destine exclusivamente 

à residência do proprietário; 
não ser proprietário de imóvel 
rural e ter proventos, pensão 
ou salário superior a três salá-

rios mínimos. 
Os interessados devem 
comparecer no setor de 

tributação da Prefeitura para 
protocolar o pedido, até a 
data limite, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 17h30. Os 

documentos necessários são: 
Cópia do RG e CPF, além 

do extrato do banco onde 
conste os proventos do INSS.

de Cascavel (Uopeccan), que oferece 
o tratamento gratuito contra o câncer 
para a comunidade rondonense e 
regional”, explica a coordenadora 
da campanha Outubro Rosa – Um 
Toque Pela Vida, Ivone Barbosa.

Neste ano, além das camisetas 
temáticas, também será realizada a 
venda de máscaras, tendo em vista 
a importância do uso do acessório 
no combate a pandemia da Covid-
19. Tanto as camisetas quanto as 
máscaras podem ser adquiridas 
nas empresas Marcelo Uniformes e 
Raquel Malhas, pelo valor de R$12 
(máscara) e R$40 (camiseta). 

A presidente do Conselho da 
Mulher Empresária, Maira Ludwig 

Rossetto, lembra que as duas empre-
sas são os pontos de venda oficiais 
das máscaras e camisetas da cam-
panha, por isso, somente os itens 
adquiridos nessas empresas terão 
o valor revertido a Uopeccan. 

 
DESAFIO DE CICLISMO

Além da venda das máscaras e 
camisetas, em Marechal Cândido 
Rondon a campanha Outubro 
Rosa também incentiva a prática 
de atividades físicas e a consequente 
manutenção da saúde por meio do 
“2° Desafio Outubro Rosa/Novem-
bro Azul de Ciclismo”.

Promovido pela Associação 
Rondonense de Ciclismo (ARC), 

com apoio da Prefeitura de Mare-
chal Cândido Rondon, Conselho 
da Mulher Empresária e Acimacar, 
o desafio será realizado de forma 
virtual, entre os dias 10 de outubro 
e 21 de novembro.

As inscrições ao desafio podem 
ser realizadas por meio do link 
https://www.ticketagora.com.br/e/
2-desafio-outubro-rosa-novem-
bro-azul-de-ciclismo-virtual-32376. 
Os valores variam entre R $45 e R 
$120 e garantem brindes de acordo 
com o valor pago. 

Mais informações podem ser 
obtidas por meio dos telefones (45) 
99962-4124, (45) 99962-4494 e (45) 
99916-1010.

Conselho da Mulher Empresária promove mais uma campanha Outubro Rosa

Pedidos de isenção 
do IPTU em Mercedes 
podem ser feitos até o 
dia 30 de novembro
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l  Destaque
Somente para ilustrar quão rica é a nossa região em termos de produção agrope-

cuária, observamos os números divulgados no site da Secretaria de Estado da Agricul-
tura e do Abastecimento (SEAB), viabilizados pelo Departamento de Economia Rural 
(DERAL), que apontaram o Valor Bruto da Produção (VBP) referente ao ano de 2020.

O Valor Bruto da Produção é um índice de frequência anual, calculado com base 
na produção agrícola e pecuária municipal e nos preços recebidos pelos produtores. 
Engloba produtos da agricultura, da pecuária, da silvicultura, do extrativismo vegetal, 
da olericultura, da fruticultura, de plantas aromáticas, medicinais e ornamentais, da 
pesca, etc.

l Marechal Rondon
Conforme o relatório, o município rondonense foi o 5º maior produtor no agrone-

gócio no Paraná em 2020, com um total de ativos de R$ 1.499.182.362,78. Deste total, 
R$ 326 milhões se referem a suínos de corte, R$ 310 milhões oriundos de aves de 
corte, R$ 200 milhões através de leitões para recria, R$ 167 milhões através da soja (1ª 
safra), R$ 124 milhões contabilizados através do leite, R$ 119 milhões em silagem de 
milho e R$ 86 milhões através do milho (2ª safra). O restante, é referente à produção 
de frutas, verduras, legumes, venda de outros animais, entre outros.

Produtores de grãos continuam 
animados, enquanto produtores de 

carne e leite estão apreensivos

APESAR DOS 
DESAFIOS, 

AGRONEGÓCIO SE 
MANTÉM EM ALTA

O agronegócio é uma atividade de destaque e relevância para o desen-
volvimento brasileiro ao longo de sua história. Atualmente, é o maior 
negócio da economia brasileira, sendo uma das principais locomotivas do 
progresso do país. Nos últimos anos, tem assumido uma merecida posição 
de destaque no debate econômico e vem ganhando os holofotes, devido 
às suas capacidades de expansão de produtividade e produção e de gera-
ção de oportunidades de emprego em várias regiões. Na região, não é 
diferente e os números comprovam isso. 

l Mercedes
Conforme o relatório, o município de Mercedes 

produziu um total de ativos de R$ 303.292.380,38. 
Deste total, R$ 108 milhões são oriundos de aves 
de corte; R$ 35 milhões se referem a suínos de 
corte; R$ 35 milhões através da soja (1ª safra); R$ 
28 milhões através de leitões para recria; R$ 23 
milhões através do milho (2ª safra); R$ 18 milhões 
contabilizados através do leite; e R$ 12 milhões em 
silagem de milho.

l Nova Santa Rosa
Nova Santa Rosa alcançou produção total de 

R$ 701.825.930,41: R$ 268 milhões se referem a 
suínos de corte; R$ 135 milhões são oriundos de 
aves de corte; R$ 73 milhões através da soja (1ª 
safra); R$ 55 milhões através de leitões para recria; 
R$ 43 milhões através do milho (2ª safra) e R$ 32 
milhões contabilizados através do leite.

l Quatro Pontes
O município quatropontense obteve pro-

dução de R$ 395.942.825,32: R$ 79 milhões 
se referem a suínos de corte; R$ 76 milhões 
através de leitões para recria; R$ 55 milhões 
são oriundos de aves de corte; R$ 41 milhões 
através da soja (1ª safra); R$ 31 milhões 
contabilizados através do leite; R$ 28 milhões 
silagem de milho; R$ 20 milhões através 
de fêmeas suínas para reprodução; e R$ 13 
milhões através do milho (2ª safra).

 

l Pato Bragado
Já Pato Bragado chegou a produção 

total em 2020 de R$ 344.330.570,26: R$ 116 
milhões se referem a suínos de corte; R$ 76 
milhões são oriundos de aves de corte; R$ 35 
milhões contabilizados através do leite; R$ 
24 milhões através da soja (1ª safra); R$ 18 
milhões através de leitões para recria; e R$ 15 
milhões através do milho (2ª safra).

l Entre Rios do Oeste
A produção agropecuária no município 

entrerriense foi de R$ 352.603.092,42: R$ 
146 milhões se referem a suínos de corte; R$ 
77 milhões através de leitões para recria; R$ 
28 milhões são oriundos de aves de corte; 
R$ 27 milhões através da soja (1ª safra); R$ 13 
milhões contabilizados através do leite; R$ 12 
milhões referente a silagem de milho; e R$ 9 
milhões através do milho (2ª safra).

Suinocultura  
Sérgio Barbian, suinocultor e presidente da 

Associação Municipal dos Suinocultores (AMS): 
“O mundo procura por proteína animal, por isso 
a suinocultura só está aumentando. Porém, em 
2021, estamos com uma grande dificuldade quanto 
ao preço pago pela carne, já que os insumos para 
a ração aumentaram consideravelmente, como a 
soja e o milho. Produtores independentes estão 
sofrendo, neste ano, mais do que os integrados. 
A expectativa é que isso se mantenha nos pró-
ximos meses. Os preços pagos pela soja e milho 
devem se manter. Temos que torcer para que a 
exportação de carne continue, pois sabemos que 
o consumo interno não está fácil, devido a baixa 
renda do brasileiro. As coisas não devem mudar 
muito para este ano. Nossa moeda está muito 
desvalorizada. Isso é bom para os outros países, 
mas nada bom para nós, brasileiros”.

Leite
Alceu Bergmann, produtor de leite e presidente 

da Cooperativa Agroindustrial Leite Oeste (Cooper-
Milch): “O ano de 2021 está complicado devido à 
alta nos custos de produção, que foi agravado com 
a seca e a geada. Isso também faz aumentar o custo 
dos alimentos adquirido pelos consumidores. Os 
assalariados não tem mais poder de compra e isso 
inclui o leite e seus derivados. O leite é consumido, 
quando está em promoção, mas com isso a indústria 
não se mantém e, muito menos, os produtores. 
Graças a Deus que as chuvas voltaram e com elas 
as pastagens. A indústria está freando os preços, 
pois não está conseguindo comercializar o pro-
duto. A situação está difícil. Vejo que o agronegócio, 
como um todo, está passando por dificuldades. É 
necessário haver um reajuste salarial urgente. Não 
sei como os brasileiros estão fazendo para adquirir 
seus alimentos”. 

Avicultura
Guido e Monise Herpich, avicultores desde 2005: 

“No início os aviários tinham 14x130 metros e o custo 
para a instalação de um, era de cerca de R$ 150 mil. Em 
cada lote de frango, o valor pago ao produtor era de 
R$ 0,30 a R$ 0,32 centavos. O investimento se pagava 
em 5 anos, com sobra de dinheiro. Hoje a realidade 
é outra. O custo de produção aumentou muito. Hoje 
um aviário de 16x150 metros custa R$ 1,4 milhão. 
Caso o produtor não receba uma média de R$ 1,20 
por frango, o investimento não se paga em 10 anos. Os 
equipamentos e instalações são muito mais modernos. 
O preço dos insumos para a ração aumentou muito, 
principalmente o milho, principal ingrediente. O custo 
da energia elétrica e de manutenção dos equipamentos 
também aumentou. E nada disso é repassado para o 
produtor. Sabemos que as cooperativas não podem 
arcar com tudo isso. A situação não está fácil. Para 
podermos viabilizar a produção de frango e termos 
a possibilidade de realizar os investimentos que nos 
são exigidos na modernização da produção de fran-
gos, deveríamos receber muito mais por frango. O 
agronegócio é a grande engrenagem da economia 
brasileira. A produção de grãos está em alta, com ótimos 
preços. Penso que a produção de grãos e de animais 
deveriam andar em paralelo. Temos a capacidade de 
produzir mais, mas para isso precisamos de condições 
para isso. Eu, juntamente com minha filha, Monise, 
produzimos cerca de 1 milhão de frangos por ano”.

Grãos 
Eno Pedde, agricultor e pecuarista: “A safra de 

verão 2020/2021 foi boa. Não foi ótima, devido 
ao clima de janeiro, que foi com muita chuva e 
pouca luz do sol, comprometendo a produção. 
O que compensou foram os ótimos preços pagos 
aos produtos. Ninguém esperava esta alta, tanto 
é que muitos produtores fixaram contratos com 
preços muito baixos, o que foi um fator negativo. 
O produtor que logo adquiriu insumos e investiu 
em maquinários, antes da explosão dos preços, 
não se decepcionou. A expectativa para a safra 
que está sendo plantada é de uma boa colheita. 
Os bons preços pagos pela saca da soja e milho 
devem se manter, apesar da alta dos insumos. 
O agronegócio é imbatível. Com tudo isso que 
está acontecendo na política nacional e devido 
a pandemia, o agronegócio se manteve. Estamos 
confiantes que isso continue”. 

DEPOIMENTOS A reportagem do jornal Tribuna do Oeste ouviu um produtor de cada segmento, para falar como está a atividade neste ano de 2021 
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*Formas de incluir atividades físicas no cotidiano

Ande mais a pé
Estacione em uma vaga mais longe no seu trabalho, no shopping ou no 
supermercado, para ter que andar um pouco mais até onde você quer chegar. 
Vale mais a pena que ficar rodando enquanto espera uma vaga mais próxima; 
Vá almoçar no restaurante perto do seu trabalho a pé, aproveitando o intervalo 
para alongar o corpo; Vá à farmácia, à padaria e outros lugares próximos da 
sua casa a pé. E se quiser dar uma variada nas atividades físicas, você também 
pode andar de bicicleta até esses lugares!

Use as escadas
Muitas vezes, ficamos muito tempo esperando um elevador chegar no nosso 
prédio ou no trabalho. Em vez de ficar parado esperando, suba as escadas. Você se 
exercita, trabalha os músculos inferiores e, muitas vezes, até chega mais rápido. Para 
reforçar ainda mais a musculatura, suba dois degraus de cada vez. Se você estiver 
carregando pesos – como sacolas do supermercado –, o exercício é mais intenso!

Passeie com seu cachorro
Se você tem um animal de estimação, essa é mais uma oportunidade de incluir 
atividades físicas no seu dia a dia: leve seu bichinho para passear, na rua ou no 
parque. Vocês dois se exercitam, ficam mais saudáveis e aproveitam o tempo juntos!

Aproveite melhor seus intervalos
Fazer pausas durante o trabalho é importante para se manter focado e produtivo. 
E incluir atividades físicas nesses momentos ajuda a melhorar seus intervalos! 
Você pode dar uma caminhada, se alongar ou fazer exercícios que não dependam 
de muito espaço, como agachamentos ou polichinelos.

Brinque com a sua família
Brincar e se divertir são atividades físicas que gastam calorias e, quando 
envolvem a família, reforçam os laços! Por isso, leve as crianças ao parque 
para brincar de pega-pega, queimada, jogar bola, pular corda. Aproveite para 
chamar toda a família para participar! Que tal uma partida de futebol ou vôlei 
nos sábados à tarde?

Não dependa da academia
Existem muitos exercícios físicos que não precisam de aparelhos ou pesos: 
o peso do próprio corpo é o suficiente para fazer você suar. Agachamentos, 
abdominais, flexões e polichinelos são alguns exemplos. Fazer exercícios é uma 
ótima maneira de ganhar mais resistência, reforçar a musculatura e manter 
sua saúde em dia. Procure incluir essas atividades físicas aos poucos em sua 
rotina e você perceberá o quanto elas fazem toda a diferença na sua disposição!

Ter liberdade sinto que é 
poder expor o que vem da 
alma, se sentir livre e segura 
para evoluir, comunicar 
o que o coração sente, 
sentir-se empoderada para 
dizer não quando discordar 
de fatos ou situações.
Percebo que ter liberdade 
vai muito além de falar, se 
expressar é se sentir segura 
ao dirigir um veículo, sentir 
liberdade para poder usar a 
roupa que sente confortável, 
sem ter alguém lhe dizendo 
o que pode ou não usar.
Se sentir livre para ir e vir, 
decidir o que gosta e o que 
não gosta, poder escolher a 
faculdade que decidir fazer, 
expressar sua voz ao mundo, 
pois cada SER é único.

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

DENISE SCHULLER

Interpretando 
a liberdade de 
expressão 

É se sentir livre mesmo 
estando em um 
relacionamento, pois 
relacionar-se é diferente de 
aprisionar-se, ter liberdade 
seja em um relacionamento, 
no trabalho ou na vida é 
perceber que você tem as 
rédeas da sua vida, onde 
você escolhe o que é bom e 
vale a pena ser vivido.
O SER humano tem o livre 
arbítrio para escolher, 
mas muitas vezes a mente 
aprisiona e a expressão se 
torna um bloqueio na 
sua vida.
E você sente que se expressa 
como gostaria?

 A quantidade de passos diários e a intensi-
dade na qual eles são dados estão associadas à 
mortalidade prematura entre mulheres e homens 
de meia-idade?

Esta pergunta foi feita por pesquisadores da 
Universidade de Massachusetts, nos Estados Uni-
dos. Após dez anos de estudo, eles concluíram 
que andar pelo menos 7 mil passos por dia reduz 
de 50% a 70% a mortalidade por todas as causas. 

Para isso, 2110 adultos com idades entre 38 e 
50 anos foram divididos em três grupos de acordo 
com a quantidade de passos diários: baixa (menos 
de 7 mil), moderada (entre 7 mil e 10 mil) e alta 
(mais de 10 mil). 

Os participantes que deram pelo menos 7 mil 
passos por dia, medidos por um acelerômetro, 
apresentaram a menor taxa de risco de mortalidade, 
que não variou em relação àqueles que andaram 
mais de 10 mil passos. 

De acordo com essa investigação, o mais 
importante é a quantidade, e não a intensidade 
do movimento. Os resultados do estudo foram 
publicados na revista científica Jama Network. 

Os 7 mil passos equivalem a uma distância 
de 4 a 5 quilômetros por dia. Parece muito, mas 
ela contempla todos os deslocamentos, incluindo 
dentro de casa e no trabalho. 

Membro da diretoria da Sociedade Brasileira 
de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE), o 

cardiologista Marco Aurelio Gomes explica que o 
sedentarismo é um fator de risco significativo de 
doenças cardiovasculares e mortalidade. 

“A prática regular de atividade física deve estar 
associada a cuidados nutricionais, perda de peso, 
cessação do tabagismo, controle de níveis de açú-
car, lipídios e pressão arterial, além de redução de 
estresse”, afirma. 

Gomes também destaca a importância de 
aliar exercícios aeróbicos, como a caminhada ou 
a corrida, com atividades de força, a exemplo 
da musculação.

O médico ressaltou ainda que, embora a pesquisa 
tenha um número expressivo de participantes, o 
resultado é válido somente para a população na 
faixa etária dos 38 aos 50 anos. Para Gomes, as 
conclusões poderiam ser diferentes com a inclusão 
de intensidades e volumes variados de exercícios 
em outras faixas etárias. 

Gomes explica que pessoas com comorbida-
des também devem incluir a atividade física nos 
hábitos diários como forma de reduzir o risco de 
mortalidade. “A prescrição da atividade deverá 
respeitar riscos e características pessoais”, afirma. 

Ele recomenda que essas pessoas consultem seu 
médico para uma avaliação detalhada e definição 
de um programa individualizado de treinamento, 
visando maior benefício e segurança na adoção 
de uma vida mais ativa. 

por dia é essencial
para a saúde

DESLOCAMENTOS 
AO LONGO DO 
DIA PROMOVEM O 
CONDICIONAMENTO 
SAUDÁVEL DO CORPO, 
PROTEGENDO-O DE 
PROBLEMAS GRAVES

Andar 
7 mil passos
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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 momento favorável às mudanças, pisciano. 
Aliás, elas são necessárias. Aproveite para 
rever seus padrões e comportamentos e para 
se organizar melhor na vida. Organizar sua 
vida financeira também é fundamental para 
sua paz de espírito. Repense profundamente 
o que não está funcionando bem e crie 
estratégias para mudar.
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É um ótimo momento para cuidar das coisas 
pessoais, canceriano, inclusive revisando e 
repensando coisas da casa e da família. Suas 
emoções também pedem mais atenção, 
especialmente para curar antigas feridas. 
Assuntos de trabalho podem se movimentar, mas 
é importante estar em equilíbrio na vida pessoal 
para aproveitar a produtividade dessa fase.
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Olhar para dentro é essencial para definir 
o que deseja, escorpiano. Inclusive essa é 
uma boa fase para o autoconhecimento e as 
questões ligadas à espiritualidade. O momento 
é bom também para resolver assuntos do 
passado, incluindo pendências emocionais e 
afetivas. Você pode se dar conta de antigas 
emoções e encarar de forma mais consciente.
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Organizar sua vida financeira nunca foi 
tão fácil, virginiano. É um ótimo momento 
para cuidar disso, fazendo ou refazendo suas 
planilhas e anotações, repensando a forma 
como gasta e investe seu dinheiro. Novos 
projetos de trabalho podem fluir super bem 
se você estiver consciente do que quer em 
termos de resultados.
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Você pode se sentir mais estável e animado, 
taurino, em uma semana ótima para iniciar 
projetos e/ou incluir novidades no que já 
está em andamento. O céu do momento é 
favorável para pensar em qualidade de vida 
e saúde e bastante animador para tocar seus 
maiores sonhos e projetos. Conte com a 
ajuda dos outros no que for preciso.
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coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Os assuntos de trabalho estão em destaque, 
capricorniano, sendo, inclusive, um ótimo 
momento para iniciar novos projetos e 
também para repensar sua relação com o 
trabalho e com as pessoas com quem você 
trabalha. É importante haver equilíbrio, paz 
e saúde em tudo que faz, e bons resultados, 
que valham o esforço que precisa ser feito.

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:
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GR
ED

IEN
TE
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as instruções da embalagem.
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Mexa até ficar um creme
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e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.
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 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
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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
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e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
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Sonhe, aquariano, olhe para o futuro e acredite 
que você pode ser e fazer o que quiser. 
Mas repense as prioridades e a forma como 
tem batalhado por seus objetivos, porque 
é hora de fazer menos esforço e deixar fluir 
um pouco mais. Um bom momento para 
retomar e resgatar sonhos, projetos, estudos, 
ideias e contatos.

Seu novo ciclo tem tudo para começar bem nesta 
fase, libriano. Foco no que é mais importante 
pra você e siga em frente, mas aproveitando 
pra repensar ou retomar o que for necessário. 
Você pode encontrar gente interessante que 
pode trazer novas ideias e sonhos motivadores 
e inspiradores. É hora de cuidar mais de si 
mesmo, se colocar em primeiro lugar.

É um intenso período de revisões e reflexões, 
geminiano, que permite também retomadas 
importantes, que vão dos contatos aos 
assuntos, dos prazeres aos projetos de 
trabalho. É um ótimo período para conversas 
e (re)negociações e para repensar muito sobre 
o que quer de fato para sua vida, escolhendo 
melhor suas prioridades.

Seus relacionamentos estão em pauta, ariano, 
em um momento no qual o diálogo é essencial 
e saber incluir os outros que fazem parte de 
sua vida é o melhor que pode acontecer. 
Contar com o que os outros têm para oferecer 
também é importante. O céu do momento 
pede mais equilíbrio em suas atitudes e mais 
energia para correr atrás dos seus sonhos.

Sua comunicação está fluindo melhor, leonino, 
sendo um ótimo momento para divulgar ideias 
e projetos. Mas é fundamental repensar a 
forma como se posiciona em determinadas 
situações e rever conceitos e atitudes no 
que não está funcionando bem. A semana 
é ótima para retomar contatos e também 
cursos e leituras.

É hora de repensar a forma como cada relação 
acontece em sua vida, sagitariano. Foco em 
cuidar das boas relações e em pensar em 
como se preservar das que possam não ser 
tão saudáveis. Amizades estão em pauta, assim 
como a necessidade de planejar melhor o seu 
futuro, definindo seus projetos mais importantes 
e as melhores companhias pra fazer acontecer.
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Missão
(?): evita 

guerras en-
tre nações

Deus
do lar,

para os
budistas

Um dos
talentos
de Tom 

Cavalcante

Instrumen-
to metá-
lico da

capoeira

Lya Luft,
escritora
de “O La-
do Fatal”

Renée
Zellweger,
atriz dos

EUA

Rede (?)
fio: Wi-Fi
(Inform.)

Palavra
latina

posposta
a citações

“O segredo
é a (?) do
negócio”

(dito)

Festa car-
navalesca

fora de
época (BR)

Amado
Batista,
cantor
goiano

“(?) Maria”,
minissérie
com Cláu-
dia Raia

Tietê,
Araguaia e
Solimões

Recipiente
para

transporte
de cargas

Letra que,
dobrada,

forma
dígrafo

Os ventos
comuns

em zonas
tropicais

Planta
como o

agrião e a
couve

Ron Dennis,
coproprie-

tário da
McLaren

A reação 
indesejada
a um me-
dicamento

Base que
compõe 
a soda

cáustica

Na hora
(?): no

momento
preciso

“Socie-
dade”,

em S.A.
(Econ.)

Deixar
como

herança

Diz-se de
qualquer
fase da

vida

Sobreme-
sa gaúcha
Piada, em

inglês

Exame que detecta
anticorpos no sangue
Podem ser ouvidos
em desfiladeiros

Assédio
“(?)

breve!”:
tchau!

Vitamina essencial
à fertilidade

Matéria-prima do
álcool combustível

A Sueli de “Tapas
& Beijos” (TV)

Cosmético que dá
forma ao topete

Fenômenos naturais
típicos do fim do
verão brasileiro,

em março

Defende a 
preserva-

ção de
ecossiste-
mas (BR)

Estado de
autonomia

Primitivo

Ver, em
inglês

Lago, em
francês
Tipo de
leite de

qualidade
inferior

Atingido
por projé-
til de arma

de fogo

Estabelecimento 
de ensino médio ou
profissionalizante

3/gag — lac — see — sic. 4/sagu. 5/elisa — ganez. 6/álcali. 7/alísios. 15/código florestal.

Filho bêbado?
- Filho, você está bêbado?

- Não, mãe.
- Aham, está bem...

- Mãe, quando sair feche a luz e 
apague a porta!

Relógio na farmácia
Um homem foi à farmácia e 
perguntou para a atendente:

- Vocês vendem relógios?
A atendente responde:

- Não. Não vendemos relógios aqui.
O homem diz decepcionado:

- Mas me disseram que o tempo era 
o melhor remédio.

O novo relógio
O filho diz para a mãe:

- Mãe, comprei um relógio!
- Que marca?
- As horas.

- Ahaha, engraçadinho. Comprei 
um cinto!

- Que marca?
- As costas.

Bêbado na delegacia
Um bêbado chega na delegacia e o 

delegado pergunta:
- Você também estava na confusão?

E o bêbado responde:
Não, senhor!

E o delegado pergunta:
- Então por que você está aqui?

O bêbado responde:
- Os policiais chegaram e gritaram: 

“Cana pra todo mundo”. Então 
eu vim.

Joãozinho chegando tarde
Joãozinho chega atrasado na aula 

novamente. A professora fala:
- Chegou atrasado de novo, 

Joãozinho
Ele responde:

- Mas a senhora disse 
que nunca é tarde 

para aprender.

Pique a barriga em pedaços pequenos, tempere com 
sal e a pimenta e o limão, reserve por uns 15 minutos. 
Coloque no recipiente com tampa, coloque a farinha, 
tampe e faça movimentos bruscos para que a farinha 
misture bem e forme uma camada bem fina de cobertura. 
Coloque o óleo para aquecer e quando estiver quente, 
coloque as barrigas deixe que fique cobertas pelo óleo, 
mexa de vez em quando até ficarem sequinhos. Fique 
tranquilo(a) não vai estourar e vai ficar uma delícia.

 TORRESMO SEQUINHO SEM ESTOURO 

l 1 kg de barriga (panceta)
l Sal e pimenta a gosto
l 1 xícara de farinha de trigo
l 1/2 limão
l 1/2 litro de óleo para fritar
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Aniversariantes da Semana 

 O tim tim da semana vai para o 
empresário Scharles Abegg, que está de 
aniversário neste dia 09. Na foto ele está 
acompanhado da esposa Dione Raquel

Luana Dillenburg, de Mercedes, completa hoje 
(7) mais um ano de vida. Parabéns!

l QUINTA (07)
Luana Dillenburg, Ivanildo Iastrombeck, Marli Medin, 
Ivanildo Lastrombck, Laercio Bieger, Solange Kremer, 
Miguel Palmeiras, Vilson Schwantes, Flanir Lidia Machado, 
Alexandre Canhoni, Patrícia Czycza

l SEXTA (08)
Enia Erthal, Leandro Rodrigues, Aline Silva, Lore Langer, 
Sandro Vogel, Rosa Silva, Elika Rodrigues Dahmer, Cristiane 
Borth, Keli Herpich, Andreia Cristina Finkler Feuerharmel

l SÁBADO (09) 
Andreia Cristina Finkler Feuerharmel, Jurema Adam 
Tauchert, Marcia Santos Eger, Rosane Jahn, Luiz Fernando 
Rauber, Edelvan Berwanger, Scharles Abegg, Edelvan 
Berwanger

l DOMINGO (10)
Clara Maria Rockenbach, Sirlei Redel, Rose Mendes, Eliete 
Aparecida Pedro, Charles Hanauer, Genivaldo Bento de 
Assis, Doraci Tereza Kerber, Fabricio Rodrigues, Carine 
Kratz, Simoninha Steffens, Aline Tainá

l SEGUNDA (11)
Marcia Rodrigues, Cristian Buchholz, Maria Schio, 
Roselei Stein, Ademir Herrmann, Junior Samuel Stein 
Borghardt, Maria Luiza Schio, Inara Luckmann, Fabiele 
Rubenich Benvenho

l TERÇA (12)
Debora Monteiro, Aparecido Sampaio Dutra, Lucas 
Henrique, Larissa Matte, Djenifer Wagner, Flavio Rieger, 
Márcia Souzs, Flavia Castelli, Ingrid Rauber, Ademir Carlos 
Fritzen, Marieli Tolfo Barella, Iara Schulz, Cristina Ebert 
Lauermann, Maria Benitez, Lúcia Nena Grieger, Pamela 
Wiederkehr, Roberto Nunes, Rene Rieger, Catia Regina

l QUARTA (13)
Adelaide Kipper,  Ariane Bettio, Nelci Schork Holderbaum, 
Marciane Cristina Munchen, Vanderlei da Cunha, Elisabeth 
Schiham, Ireni Herter, Marlene Jope, Maria Maximo, 
Marcos Jose Niedermeyer

Solange Dahmer em um belo registro de Leila Fotografias 

Inara Luckmann 
completa mais 

um ano de 
vida no dia 11. 
Parabéns! 

O casal Ademir e 
Jurema Tauchert 
comemoram o 

aniversário dela 
no dia 9. 

Felicidades!
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Prefeitura rondonense adquire 
novo triturador de galhos

 A administração de Pato Bra-
gado iniciou na terça-feira (05), um 
trabalho de incentivo à separação 
e destinação correta dos materiais 
recicláveis pelos Bairros Mutirão, 
Alvorada e Loteamentos Sociais. 

A ação está sendo colocada 
em prática pela Associação Bra-
gadense de Catadores (ABC). De 
casa em casa os agentes estão 
realizando a entrega de imãs de 
geladeira com o dia da semana 
destinado à recolha e sacos de 
rafia retornáveis, identificados com 

a logo da ABC, na intenção de 
que sejam usados exclusivamente 
para a destinação dos resíduos 
reaproveitáveis. 

O trabalho será estendido aos 
moradores da cidade e a Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente, parceira nas ações, solicita 
à população para que receba bem 
os agentes, já que a destinação 
correta do lixo reciclável influen-
cia positivamente nas questões 
ambientais e ajuda na economia 
e organização da cidade.  

 O município de Marechal Ron-
don recebeu há poucos dias mais 
um importante equipamento que irá 
garantir mais eficiência nos serviços 
de trituração de galhos, resultantes 
de podas de árvores. A prefeitura 
já contava com um equipamento 
menor, que era utilizado pela 
Secretaria de Agricultura e Polí-
tica Ambiental, principalmente, no 
Ecoponto. Esse equipamento, agora, 
será destinado para a Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo, 
para ser utilizado em Porto Mendes, 
para eliminação de galhos prove-
nientes das árvores que estão na 
parte interna do parque de lazer.

NOVA MÁQUINA
A nova máquina teve investimento 

de R$ 489.350,00, sendo R$ 248.012,37 
através de recursos próprios do 
município e R$ 241.337,63 através 
de recursos dos royalties. Ela garante 
mais eficiência, pois tem a potência 
e a performance de um picador flo-
restal de médio porte, porém, com 
a capacidade de locomoção de um 
triturador de galhos. É capaz de tritu-
rar/picar árvores de até 50 centímetros 
de diâmetro. Possui motor a diesel, 
sistema de alimentação automático 
inteligente eletrônico, equipamentos 

Entrerrienses terão a 
oportunidade de buscar aper-

feiçoamento e qualificação 
profissional, através de curso 
gratuito de auxiliar adminis-
trativo, na modalidade EAD 

(Educação à Distância). Serão 
disponibilizadas 30 vagas e 
o mesmo terá início no dia 
8 de novembro, no período 

noturno das 18h45 às 22h45. 
Interessados poderão rea-

lizar a sua inscrição através 
do QR CODE disponível na 
divulgação do curso, pelo 
telefone ou WhatsApp do 

Senai: (45) 3284-4054 ou com 
a Marcia (45) 99928-2762.

Esta é uma parceria entre 
a administração municipal de 
Entre Rios do Oeste e SENAI, 

com o objetivo de proporcio-
nar formação e qualificação 

de qualidade e de forma gra-
tuita; possibilitando acesso a 

todos os munícipes, mini-
mizando assim os impactos 
causados pela pandemia e 

proporcionando a oportuni-
dade de inserção no mercado 

de trabalho.

MÁQUINA É CAPAZ DE TRITURAR TRONCOS DE ATÉ 50 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO. INVESTIMENTO FOI DE QUASE R$ 490 MILÜ

de segurança e, entre outros, uma 
grua hidráulica para alimentação 
do triturador.

IMPORTÂNCIA
O secretário de Agricultura e 

Política Ambiental, Adriano Backes, 
enalteceu o entendimento do pre-
feito Marcio Rauber e do vice Ila 
na aquisição da máquina, além 
dos colaboradores da secretaria, 

Adriano Freitag e do engenheiro 
ambiental Marcos Chaves, que 
não mediram esforços para que 
o equipamento se tornasse reali-
dade para o município. “O novo 
triturador de galhos trará inúmeros 
benefícios. Inicialmente será utilizado 
no Ecoponto. Posteriormente, será 
adaptado a um caminhão e será 
utilizado pela equipe de poda de 
árvores na sede e nos distritos. Isso 

garantirá economia no transporte 
dos galhos”, afirmou Backes.

O equipamento já foi utilizado 
para a realização de testes. Os cola-
boradores também estão sendo 
treinados e estão se adaptando 
ao novo triturador. 

Entre Rios do Oeste 
disponibiliza curso 
gratuito de auxiliar 

administrativo

 O Grupo Folclórico de Dança 
Alemã da 3ª idade do distrito de 
Alto Santa Fé comemorou recen-
temente 19 anos de formação. O 
grupo Immer Lustig é um marco 
no município de Nova Santa Rosa 
pelas inúmeras apresentações e 
viagens realizadas, manifestando a 
cultura alemã e a alegria nas mais 
variadas regiões por onde passa. 
Formado desde 2002, conta com 
10 pares de dançarinos que por 
meio da dança buscam o diver-
timento e a integração no meio 
em que vivem. 

O grupo que é atualmente 
coordenado e coreografado pelo 
professor, Darci Victor Kamphorst, 
é mantido pela Prefeitura de Nova 
Santa Rosa como projeto cultu-
ral do Departamento de Cultura 
da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, que tem a sua 
frente a professora, Nilza Gerling. 
O Immer Lustig conta ainda com 
o total incentivo da administração 
pública, por intermédio do prefeito, 
Norberto Pinz e do vice-prefeito 
Noedi Hardt.

O diretor de Cultura, Fabiano 

Carlos Cassimiro, explica a impor-
tância de valorizar o grupo que 
dissemina a cultura folclórica, 
por meio de um novo traje, que 
demonstre a qualidade do trabalho 
da equipe e que também tenha 
maior durabilidade, atendendo 
uma demanda do grupo e alavan-
cando a cultura da dança folclórica 
alemã. “A renovação do traje foi 
um ‘presente’, um marco para este 
grupo que sempre representou o 
município na região e no estado 
do Paraná”, enfatiza o diretor de 
Cultura, Fabiano Carlos Cassimiro.

Grupo folclórico de Nova Santa Rosa 
comemora 19 anos de formação

Associação Bragadense de Catadores 
promove entrega de imãs e sacos de 

rafia destinados à coleta de recicláveis

MARILI KOEHLER
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
JOSE CARMO LERNER e CLAUDIO MARCELO LERNER tornam público que irão requerer ao IAP a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para o empreendimento de SUINOCULTURA 
UPL 230 matrizes, localizado no LR 110-A Linha Vista Alegre –  Município de Entre Rios do Oeste – Pr

Reformas e construções no cemitério municipal 
rondonense deverão ser realizadas até o dia 26

APÓS ESTA DATA, SERÃO REALIZADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA PARA O DIA DE FINADOSÜ

A família de Anderson 
Marciano pede por ora-
ções pela saúde dele, que 
sofreu um acidente no dia 
30/08. Anderson sofreu 
uma descarga elétrica e 
encontra-se internado no 
Hospital Bom Samaritano 
de Maringá. A esposa 
Kátia pede orações pela 
recuperação do marido. 
“Antes que houvesse 
luz no mundo Ele já era 
Deus”. Deus vos abençoe.

SÚMULA DE EMISSÃO
 DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Jacir Joarez Cotica torna público que recebeu do 
IAT, Licença de Operação para Suinocultura implan-
tada no Lote Rural nº 11/A/A-1, 22º Perímetro, S/, 
Sitio, Linha Arroio Fundo, Pato Bragado, Paraná. 
Validade: 09/08/2024.
 

SÚMULA DE EMISSÃO
 DE LICENÇA PRÉVIA

Airton Milton Prass torna público que recebeu do 
IAT, Licença Prévia para Suinocultura implantada 
na Linha Guarani, Marechal Cândido Rondon, 
Paraná. Validade: 28/09/2023.

SÚMULA DE PEDIDO 
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Airton Milton Prass torna público que irá requerer ao 
IAT, Licença de Instalação para Suinocultura a ser 
implantada na Linha Guarani, Marechal Cândido 
Rondon, Paraná.
 

SÚMULA DE PEDIDO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Neri Jose Laufer torna público que irá requerer ao 
IAT, Licença de Operação para Suinocultura a ser 
implantada na Linha Guaçu, Quatro Pontes, Paraná.

SUMULA DE EMISSÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Rogério Luis Kolling, torna público que recebeu do 
IAP a Renovação da Licença ambiental simplificada 
de Suinocultura, instalada no Lote Rural 92-A/B/A, 
do 35°Perímetro, Linha Cinco Cantos, no Distrito 
de São Roque, Município de Marechal Cândido 
Rondon – PR. PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Ademar Hofstetter torna público que recebeu do IAT, 
Renovação de Licença Ambiental Simplificada para 
Suinocultura – Sistema de Crechário implantada 
no Lote Rural nº 328/329/330.H.2.1, 5º Perímetro 
da Fazenda Britânia, Distrito Dez de Maio, Toledo, 
Paraná. Validade: 29/09/2027.
 
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 

DE OPERAÇÃO
Enio Gerling, torna público que recebeu do IAT a 
Licença de Operação para empreendimento de 
piscicultura, porte pequeno, modalidade engorda de 
Tilápias em tanques escavados, com validade até 
16/01/2022, sob nº 21324, instalado na Linha Xerê, 
distrito Sede, município de Nova Santa Rosa, PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Jorge Koepp, torna público que irá requerer ao IAT, a 
Renovação de Licença Ambiental Simplificada para 
Empreendimento de Suinocultura, porte pequeno, 
modalidade de terminação, implantado na Linha 
Brasil, município de Nova Santa Rosa, estado 
do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA

VILSON JANDIR FINKEN torna público que recebeu 
do IAT, a Licença Prévia para A AMPLIAÇÃO DA 
ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO 
a ser implantada NO LOTE RURAL N° 04-A DO 
PERÍMETRO 41° - PATO BRAGADO/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENCA 
DE INSTALACAO

Loteamento PREDIGER LTDA-ME torna publico 
que recebeu do IAT,  a Licenca de Instalacao de 
LOTEAMENTO PREDIGER a ser implantado na 
CHACARA N 75/76/77 Zona Suburbana de Mare-
chal Candido Rondon-PR. Validade 02/09/2023.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
David Carneiro torna público que recebeu do IAT, 
Licença Prévia para Suinocultura implantada nos 
Lotes Rurais nº 40-B e 40-C, 20º Perímetro, Quatro 
Pontes, Paraná. Validade: 05/10/2023.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO

David Carneiro torna público que irá requerer ao 
IAT, Licença de Instalação para Suinocultura a ser 
implantada nos Lotes Rurais nº 40-B e 40-C, 20º 
Perímetro, Quatro Pontes, Paraná.

REQUER LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

THEOBALDO ACKER torna público que irá requerer 
ao IAT - Instituto Água e Terra, a Licença de Ope-
ração (Ampliação) para a atividade de suinocultura 
sistema terminação, localizado na Linha Gaúcha, 
Santa Helena/PR.

RECEBEU LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO)

THEOBALDO ACKER torna público que rece-
beu do IAT - Instituto Água e Terra,  a Licença 
de Instalação (Ampliação), com validade para o 
dia 28/07/2022, para a atividade de suinocultura 
sistema terminação, localizado na Linha Gaúcha, 
Santa Helena/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Jose Balduino Frey, Reni Frey, Lucimar Aparecida 
Reis Frey Jandir Frey, tornam público que receberão 
do IAT, a Licença de Operação para atividade de 
Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 
2.000 animais, implantada no Lote Rural Número 
65-A Da Gleba 04, Diamante Do Oeste – Paraná, 
com validade até 29/10/2024.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Rui Inacio Veit, torna público que recebeu do IAT, 
a Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de Suinocultura no Sistema Terminação destinada 
a 1.800 animais, implantada em Parte do Lote 
Rural Número 52 da Gleba 08 – Distrito De Dom 
Armando – Missal – Pr, com validade até 08/10/2027.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Jurandir F. Alba, Maria Alba, Gederson Alba, Rose-
laine Bitsch, Cleverson Alba e Rosilei Bitsch, tornam 
público que receberam do IAT, a Licença Prévia para 
a atividade de Suinocultura no Sistema terminação 
destinada a 4.500 animais, a ser implantada no Lote 
Rural 48 da Gleba 12 - - moreninha - Santa Helena 
no estado do Paraná, com validade até 05/10/2023.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Jurandir F. Alba, Maria Alba, Gederson Alba, 
Roselaine Bitsch, Cleverson Alba, E Rosilei 
Bitsch, tornam público que irão requerer ao IAT, 
a Licença Prévia para a atividade de Suinocultura 
no Sistema terminação destinada a 4.500 animais, 
a ser implantada no Lote Rural 48 da Gleba 12 - 
Linha Santo Antônio - moreninha - Santa Helena 
no estado do Paraná. 

PEDIDO DE ORAÇÃO

 A equipe da Secretaria de Mobili-
dade Urbana da prefeitura de Marechal 
Cândido Rondon instalou, na manhã 
desta quarta-feira (06), uma placa de 
sinalização no prolongamento da Ave-
nida Rio Grande do Sul, indicando a 
estrada de acesso ao Clube Lira como 
opção de trajeto para os veículos de 
carga pesada que rumam a Guaíra, 
ao Mato Grosso do Sul e ao Paraguai.

Conforme o secretário municipal 
de Mobilidade Urbana, Welyngton 
Alves da Rosa, o objetivo com a 

A Secretaria de Viação e Serviços 
Públicos da prefeitura de Marechal 
Rondon estipulou a data limite para 
que se realize serviços de reformas 
de túmulos já existentes ou para que 

sejam construídos novos jazigos. Isso 
acontece para que haja tempo hábil 
para que seja realizado os trabalhos 
de limpeza e demais melhorias que 
se fazem necessárias, para o Dia de 

Finados, no dia 02 de novembro.
Conforme o secretário Jeferson 

Dahmer, a data limite para a reali-
zação de  melhorias no cemitério é 
o dia 26 de outubro. Já a limpeza 

de túmulos, capelas e jazigos, com 
o descarte de materiais, poderá ser 
feita até o dia 28. “Para que tudo 
esteja limpo e organizado no cemi-
tério municipal da sede, para o Dia 

de Finados, estipulamos essas datas. 
Os cemitérios das linhas e distritos 
também receberão trabalhos de 
limpeza. Tudo estará pronto para o 
Dia de Finados”, destacou Jeferson.
 

Instalada placa de sinalização na entrada da estrada de acesso ao Clube Lira

sinalização é de que os motoristas 
de veículos de carga pesada saibam 
que podem acessar a BR-163, em 
direção a Guaíra, ao Mato Grosso 

do Sul e ao Paraguai, pela esta 
estrada municipal, via distrito de 
Novo Horizonte, evitando adentrar 
na cidade de Marechal Rondon.
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