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ENTREVISTA 

Média de obras em 2021 é 
maior que em anos anteriores

Adotar um 
pet faz bem 

para a saúde 
mental

PÁGINA 10

A média de alvarás de construção emitidos mensalmente em Marechal Rondon aumentou até setembro de 2021, se compa-
rado aos anos anteriores. Conforme dados do Setor de Alvarás da Secretaria de Fazenda da prefeitura de Marechal Cândido 
Rondon, em 2018 a média era de quase 25 alvarás de construção por mês. Em 2021, a média é de quase 38 liberações para 

novas obras. A reportagem do jornal Tribuna do Oeste entrevistou empresários e profissional da área da construção civil, que 
confirmaram a crescente no número de investimentos em imóveis. PÁGINA 09

 Supervisor 
da Isepe fala 

dos novos 
cursos para 

2022 
PÁGINA 06 
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DIA DO PROFESSOR: 
O QUE TEMOS PARA COMEMORAR?

* Idanir Ecco  é mestre em Educação UPF/RS e 
Professor da URI Erechim/RS 
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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

JornalismoJornalismoJornalismoJornalismoJornalismo
Cristine Kempp

Uma publicação de Z.K. Produções Ltda. ME - CNPJ 09.474.683/0001-93

Rua 7 de Setembro, 1454 – Centro - CEP 85960-000
Marechal Cândido Rondon/PR - Fone: (45) 3254-7886
Email: jtribunadooeste@gmail.com
Impressão: Jornal do Oeste - CNPJ 00.640.115/0001-40

ComercialComercialComercialComercialComercial
Dário Loch

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço:Endereço:

 Até há algumas semanas a mai-
oria das pessoas da nossa microrre-
gião ainda não tinha percebido a pro-
ximidade do novo coronavírus. Alguns
até se arriscavam a fazer enquetes
em redes sociais perguntando quem
conhecia alguém que tivesse adoe-
cido de Covid-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

Essa espécie de rato está no topo
da cadeia alimentar, causa doenças
crônicas como a raiva, move-se com
agilidade pelos canais burocráticos do
sistema e rói a dignidade. Começou a
campanha política para as eleições
deste ano em todo o País. Não deixe o
seu voto ser roído pelos ratos, esco-
lha bem os seus candidatos.

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.

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

 A fusão do DEM e do PSL, recém-apro-
vada pelos diretórios nacionais de ambas 
as legendas, dará origem ao maior partido 
político do Brasil, o União Brasil. O novo 
partido, que ainda tem de ser homologado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas-
cerá com uma bancada de 82 deputados 
(a maior da Câmara, superando o PT, que 
tem 53 parlamentares), 8 senadores e 4 
governadores, além de centenas de pre-
feitos e milhares de vereadores País afora.

É o caso de Marechal Cândido Rondon, 
onde o União surge com o prefeito (Marcio 
Rauber) e seis vereadores (Pedro Rau-
ber, Vanderlei Sauer, Gordinho do Suco, 
Adriano Backes, Sargento Dionir e Cris-
tiano “Suko”Metzner), além do suplente 
Dorivaldo Kist, o Neco.

O União Brasil contará ainda com as 
maiores parcelas do Fundo Partidário e do 
Fundo Eleitoral. Será, portanto, um partido 
muito rico, representativo e de influência 
na definição dos rumos do País.

O advento do União Brasil, aliado a proi-
bição das coligações partidárias em eleições 
proporcionais e a instituição da cláusula 
de desempenho, poderá estimular outras 
legendas a seguirem o mesmo caminho do 
DEM e do PSL. Não há qualquer justificativa 
para que, em um futuro próximo, haja mais 
do que oito ou nove partidos com assento 
no Congresso. 

Dos partidos nanicos, como a designação 
sugere, é esperada a politicagem miúda. 
Estes desaparecerão, e se espera que seja 
logo. Já dos grandes, como é o caso do 
União Brasil, espera-se uma atuação com 
maturidade e espírito público.

O União Brasil representará o predo-
mínio de um partido de direita no Poder 
Legislativo pela primeira vez em duas déca-
das. A última vez que isso aconteceu foi há 
20 anos, durante o segundo mandato do 
presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Àquela época, o PFL elegeu mais de uma 
centena de parlamentares. 

O legado do PFL, partido que deu origem 
ao DEM, é um ativo que pode ajudar o União 
Brasil a vencer o seu primeiro, e talvez mais 
importante, desafio: como a nova legenda 
quer ser vista pela sociedade? 

O União Brasil terá de mostrar se deve 
ser recebido como um partido político de 
fato, ou seja, com propósitos claros para o 
País, ou como mais uma amorfa legenda 
do Centrão. O União Brasil deseja ser um 
indutor de políticas públicas que desenvolvam 
o País ou quer apenas ter mais cacife para 
barganhar cargos e controlar o Orçamento? 

A resposta a essas perguntas determi-
nará o futuro do partido que está surgindo.

*Idanir Ecco

O maior 
partido

 Um mero professor apenas aponta 
o caminho das estrelas; um profes-
sor de verdade ajuda a alcançá-las.

(Lídia Vasconcellos).

Comemorar significa festejar um 
acontecimento, celebrá-lo, louvá-lo. 
Inúmeros são os eventos, as datas, os 
acontecimentos e/ou os feitos históricos 
em que, ordinariamente e culturalmente, 
pessoas unem-se para trazê-los à memó-
ria e lhes render homenagens. Neste 
particular, convocamo-nos a distinguir, 
a brindar o ratificado Dia do Professor.

Os calendários escolares digna-
mente exibem com evidência a refe-
rida data comemorativa, anunciando 
que os fazeres rotineiros do cotidiano 
das escolas serão alterados: feriado, 
homenagens, mensagens, afagos, 
presentes... descanso(?)!

Enquanto professores o que temos 
a festejar? Enquanto profissionais da 
educação, quais os elementos que pode-
mos “colocar à mesa” para o ato de 
celebração? Na condição ontológica de 
seres humanos que, em tese, cuidamos 
da aprendizagem, da formação e do 
aperfeiçoamento de outros humanos, 

qual a melodia para entoarmos nossos 
cânticos de louvor? E considerando a 
dimensão social/política, isto é, perten-
centes à sociedade, a mesma que ora 
afirma ser o professor imprescindível e 
ora desconsidera-o como referência para 
definição de prioridades, que eventos são 
apropriados para serem rememorados?

Indubitavelmente, enquanto professo-
res, apesar dos “pesares”, temos muito 
a festejar. São, também, infindáveis 
os elementos celebrativos para esta 
data, assim como, as melodias para 
entoar louvores e os eventos rememo-
ráveis, relacionados a essa profissão, 
são expressivos, significativos, porque 
históricos, porque os “resultados” do 
trabalho docente contribuíram e contri-
buem para e na construção da sociedade 
como um todo.

Lucidamente (?) ninguém nega a 
importância, o valor, a necessidade do 
professor, haja vista ser da incumbên-
cia docente, além de cuidar para que o 
aluno aprenda, o cuidado antropológico, 
para que o humano, no homem e na 
mulher, possa manifestar-se. No entanto, 
o reconhecimento social (material e ima-
terial) do seu trabalho está aquém do 

teor remissivo contido nas homenagens, 
nas mensagens... comumente efetivadas, 
ofertadas na data que lhe faz referência.

Mais que render homenagens, há 
que se reconhecer no professor um 
construtor de humanidades, com a real 
possibilidade de despertar a sabedoria 
a partir do conhecimento; de encami-
nhar seus pupilos para a aventura da 
vida; de ensinar a pensar e despertar 
para a realidade; de recuperar a auto-
estima, principalmente naqueles em 
que a humanidade fora-lhes roubada 
desde pequeninos; de apontar caminhos 
e construir itinerários da esperança... 

Verdadeiramente, o professor jamais 
extinguir-se-á, pois “Ensinar é um exer-
cício de imortalidade. De alguma forma 
continuamos a viver naqueles cujos olhos 
aprenderam a ver o mundo pela magia 
da nossa palavra. O professor, assim, não 
morre jamais”, como afirmara Rubem 
Alves na obra A Alegria de Ensinar.

Parabéns por ser professor(a) e que 
a ousadia esteja-lhe sempre em sua 
companhia! 

Momento 
em que o 
rondonense 
Gilson Metz 
foi empossado 
como 
Presidente 
Nacional do 
Senado JCI 
Brasil 2022. 
Ele foi eleito 
presidente 
nacional 
durante a 24ª 
Convenção 
do Senado 
JCI Brasil, 
realizada no 
município de 
São Miguel 
do Oeste, em 
Santa Catarina, 
no último fim 
de semana
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OBJETIVO DA PROPOSTA É FAZER COM QUE O PROGRAMA DE APOIO A ESSAS INSTITUIÇÕES 
SEJA UMA AÇÃO PERMANENTE DE ESTADO

Ü

Segue para sanção projeto que 
apoia hospitais públicos e 
filantrópicos do SUS no Paraná 

Ila
O vice-prefeito de Marechal Cândido Rondon, Ilário Hofstaetter (Ila), 
não tem escondido que pretende encerrar a sua carreira política após o 
fim do atual mandato, em 2024. Ele tem uma longa carreira no serviço 
público local, sendo que por vários mandatos foi vereador e também 
presidente da Câmara. Em 2016, após trocar de grupo político, foi eleito 
vice-prefeito na chapa encabeçada por Márcio Rauber, tendo sido reeleito 
com expressiva votação na eleição de 2020. 

Ila II
Apesar do desejo de encerrar sua história na vida pública, Ila também não 
esconde a vontade de ser prefeito da cidade. Por conta disso, esta seria 
a única possibilidade de continuar na política. Ou seja, está colocando 
seu nome à disposição do grupo de situação para encabeçar eventual 
chapa para concorrer à majoritária no pleito de 2024.”Se o grupo entender 
que devo ser candidato a prefeito coloco o meu nome à disposição”, 
considera o atual vice-prefeito.

Ila III
Por outro lado, para a eleição de 2022 Ila já tem definido o seu candidato 
a deputado estadual. Estando à frente do PL em Marechal Cândido 
Rondon, o vice-prefeito irá apoiar o candidato do partido, ou seja, o 
atual deputado licenciado e secretário de Estado da Administração, 
Marcel Micheletto, da cidade de Assis Chateaubriand. Esse apoio já está 
definido, mesmo se os demais integrantes do grupo de situação prestem 
apoio ao deputado Hussein Bakri, do PSD. Essa situação só poderá ser 
revista caso o prefeito Márcio Rauber decida ser candidato a deputado. 
Para deputado federal o PL rondonense deve apoiar Fernando Giacobo.

Candidato ao Senado 
Candidato à Presidência da República em 2018, o senador paranaenses 
Alvaro Dias (Podemos) foi a público declarar que não colocará seu nome 
como pré-candidato ao Palácio do Planalto no ano que vem. Dias disse 
que fez o gesto para evitar conflitos e facilitar a construção de uma 
terceira via ao que ele classifica como dicotomia radical entre Lula (PT) 
e Bolsonaro (sem partido). O senador afirmou, no entanto, que sua 
candidatura à reeleição para o Senado já está posta e não é negociável.

Governador interino 
O vice-governador Darci Piana (PSD) assumiu o governo do Paraná na 
última quinta-feira (7). Ele fica no cargo até o próximo domingo, dia 
17. Piana substitui o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), 
que viajou a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da 
Expo Dubai. 

Em Dubai
O objetivo da ida de Ratinho Junior ao Oriente Médio é ampliar o número 
de clientes de empresas paranaenses, atrair novos investimentos e 
impulsionar o turismo em tempos de retomada econômica no pós-
pandemia. O governador participa da semana em que o Paraná é o 
protagonista do Pavilhão do Brasil na feira internacional da Expo Dubai.

Legalização dos cassinos
A legalização dos cassinos e outros jogos de azar no Brasil deve ficar 
entre os temas mais debatidos no Congresso Nacional nas próximas 
semanas. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), instalou na 
Casa um grupo de trabalho encarregado de apresentar uma proposta 
sobre o tema para ser votada no plenário. Ele tem a expectativa de que 
isso ocorra até o fim do ano.

 O Governador Ratinho Junior 
sancionou a Lei 20.744/2021, de 
autoria do deputado Hussein Bakri, 
que irá estimular a parceria entre 
Estado e empresas de tecnologia 
e inovação no Paraná. Chamada 
de Sandbox Regulatório (caixa de 
areia em inglês), a lei é a primeira do 
Brasil e está alinhada às ações mais 
modernas do mundo na atuação de 
Startups e na construção de soluções 
tecnológicas para o poder público.

A nova lei desburocratiza a legis-
lação e permite que empresas de 
TI ofereçam seus serviços ao poder 

público antes de tirar todas as licenças 
e alvarás exigidos hoje.

Por períodos limitados, novos 
produtos poderão ser testados para 
avaliar o impacto sobre os usuários 
e, em caso de resultados positivos, 
o Estado poderá contratá-los de 
forma definitiva, promovendo as 
adequações necessárias.

“Essa lei vai criar um ambiente de 
experimentação de novas tecnologias 
sem tantas amarras burocráticas, o que 
vai atrair investidores, desenvolver o 
ecossistema de inovação e encontrar 
soluções digitais para políticas públicas. 

O Paraná se consolida a cada dia como 
o Estado mais moderno e inovador do 
Brasil”, afirmou o Líder do Governo.

Agora, as normas gerais serão regu-
lamentadas pelo Governo do Estado 
para a efetiva aplicação da lei. “Meus 
parabéns ao deputado Hussein por 
essa iniciativa, que aborda o que há de 
mais moderno do mundo na legisla-
ção de inovação. Essa lei vai promover 
desenvolvimento econômico, moder-
nizar a máquina pública e trazer mais 
oportunidades para todo o Paraná”, 
destacou o superintendente-geral de 
Inovação do Paraná, Marcelo Rangel.   

 Os deputados aprovaram 
em redação final na sessão ple-
nária desta quarta-feira (13), na 
Assembleia Legislativa do Paraná, 
a proposta que busca fomentar o 
apoio e a qualificação dos hospitais 
públicos e filantrópicos do SUS no 
Paraná. O projeto de lei 521/2019, 
do deputado Michele Caputo (PSDB), 
agora segue para sanção, ou veto, 
do Poder Executivo.

O projeto estabelece preceitos 
e objetivos para apoio e qualifica-
ção às instituições de saúde que 
atendem pelo SUS no estado. O 
objetivo é fazer com que o programa 
de apoio a essas instituições seja 
permanente, uma ação de Estado.

A matéria prioriza a ampliação 
e a qualificação dos serviços, bem 
como melhoria das estruturas físicas 
e aquisição de equipamentos; a 
capacitação dos profissionais do 
corpo técnico e gerencial; o fomento 
à melhoria da qualidade da assis-
tência à saúde aos usuários do SUS 
no estado; o aumento da oferta 
dos leitos hospitalares; a equali-
zação da assistência dos hospitais 

 O prefeito Marcio Rauber 
(DEM) e o vice-prefeito Ilario 
Hofstaetter (PL), acompanhados 
dos vereadores Rafael Heinrich 
(PL), Valdecir Schons (Paleta) (PL) 
e Cristiano Metzner (Suko) (DEM), 
além do vereador licenciado e atual 
secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, Valdir Port (Portinho) 
(PL), recepcionaram, nesta manhã 
de quarta-feira (13), o deputado 
federal Fernando Giacobo (PL).

O encontro realizado na prefei-
tura de Marechal Cândido Rondon, 
também contou com a participação 
de secretários municipais e outras 

públicos e filantrópicos referências 
regionais de baixa, média e alta 
complexidade; além da diminui-
ção da desigualdade regional de 
assistência à saúde e os vazios 
assistenciais do SUS no estado.

Ainda segundo o projeto, o 
Poder Executivo poderá, observada 
a legislação, dispor sobre as normas 
gerais de apoio e qualificação da 
rede hospitalar do SUS no Paraná. 
“Esse projeto transforma em lei 
uma política estadual de apoio 
e de qualificação dos hospitais 

Deputados aprovam redação final de projeto de lei que torna política de 
Estado o apoio aos hospitais públicos e filantrópicos do SUS no Paraná

Ü

DÁLIE FELBERG/ALEP

públicos e filantrópicos do SUS 
do Paraná. São aqueles que dão 
apoio às redes de urgência e 
emergência, principalmente os 
maternos infantis. Essas institui-
ções são grandes parceiras do 
Sistema Único de Saúde, por isso 
não podem ficar desassistidas e 
precisam ser valorizadas. Esse é 
um compromisso que vem em 
defesa dos hospitais públicos e 
filantrópicos, que são estratégicos 
para a saúde dos paranaenses”, 
afirmou o deputado Michele Caputo. 

lideranças. O deputado aproveitou 
a ocasião para estreitar os laços 
com a prefeitura, colocando-se 
à disposição para conquistar 
recursos ao município, junto ao 
governo federal.

Já o prefeito Marcio Rauber 

mostrou sua gratidão ao empenho 
do deputado Giacobo na repre-
sentação de Marechal Rondon na 
esfera federal, dando-lhe as boas-
-vindas e classificando como de 
extrema importância o apoio do 
parlamentar ao município. 

Prefeito Marcio Rauber recebe visita do 
deputado federal Fernando Giacobo

Autoridades e convidados que participaram da reunião

ASSESSORIA

Ü

Sancionada lei do deputado Hussein Bakri que regulamenta 
e estimula parceria entre Governo e Startups no Paraná
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Unimed Costa Oeste apresenta fachada do 
hospital que será construído em Marechal 

UNIDADE OCUPARÁ UMA ÁREA DE 5,1 MIL METROS QUADRADOS, CONTEMPLANDO 30 LEITOS, SALAS CIRÚRGICAS E PRONTO-ATENDIMENTOÜ

 No início desta semana foram 
divulgadas imagens da fachada 
do projeto do Hospital Geral Uni-
med – HGU - de Marechal Cân-
dido Rondon. Mais do que uma 
arquitetura conceitual e funcional, 
a cooperativa quer expressar em 
todos os detalhes do novo projeto 
os excelentes padrões em atendi-
mento e prestação de serviços que 

colocam a Unimed Costa Oeste 
entre as mais bem avaliadas coo-
perativas do Brasil.

O HGU em Marechal Cândido 
Rondon ocupará uma área de 5,1 
mil metros quadrados, contem-
plando 30 leitos, salas cirúrgi-
cas e pronto-atendimento. Os 
atendimentos serão de baixa à 
média complexidade. Além disso, 

o hospital contará com um ambu-
latório e com área exclusiva para 
Saúde Ocupacional.

COMPLEXO
Vale lembrar que o HGU fará 

parte de um complexo de saúde 
que será instalado no município, 
em área de 20 mil metros quadra-
dos, localizado no prolongamento 

da Avenida Irio Welp, próximo ao 
Clube de Campo Roda D’Água e 
ao Contorno Sul (Anel Viário). O 
espaço abrigará também, farmácia, 
edifício de clínicas de todas as áreas, 
laboratório de análises, clínicas de 
vacinas, apart hotel, restaurante, 
cafeteria, banco, clínica de ima-
gens com ressonância, tomografia, 
endoscopia e demais, entre outros.

A construção do complexo 
deve iniciar em janeiro de 2022 e 
ser finalizada até dezembro, do 
mesmo ano. 

Somente a infraestrutura do 
Hospital Unimed deverá deman-
dar em torno de R$ 20 milhões em 
investimentos. Outro R$ 70 milhões 
devem ser destinados, inicialmente, 
para a implantação do complexo. 
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ng A O SUPERVISOR DA FACULDADE DE 

ENSINO SUPERIOR DE MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON FALA 
SOBRE OS NOVOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
QUE SERÃO OFERTADOS PARA O 
PRÓXIMO ANO

Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon (ISEPE Rondon) iniciou suas 
atividades no ano de 2001, quando assumiu um compromisso importante com a sociedade 
rondonense: “O de contribuir na valorização do ser humano, na formação continuada e qua-
lificada de profissionais das diversas áreas do conhecimento, através de cursos de Graduação 
e Pós-Graduação”. Esse compromisso assumido é reiterado seguidamente, através da oferta 
de novos cursos nas áreas de graduação e pós-graduação, seguindo sempre as necessidades 
do mercado municipal e regional, primando sempre por um ensino moderno e de excelência. 
O Supervisor da ISEPE Rondon, Samuel Behling, concedeu entrevista ao jornal Tribuna do 
Oeste e falou dos cursos já ofertados e das novidades para 2022.

“Agronomia, Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Enfermagem para 2022 
na ISEPE Marechal Cândido Rondon”

n TRIBUNA DO OESTE - Quantos anos a Faculdade 
de Ensino Superior – ISEPE - está em Marechal 
Rondon?

SAMUEL BEHLING - A Faculdade de Ensino Supe-
rior de Marechal Cândido Rondon – ISEPE Rondon, 
no ano de 2021 completou 20 anos de existência, 
estando sempre comprometida em oferecer os 
melhores cursos de graduação e pós-graduação 
para Marechal Cândido Rondon e região. A ISEPE 
Rondon orgulha-se da sua história. Foram muitos 
desafios, superações e conquistas, sempre ali-
cerçadas em um trabalho sério, respeitoso e com 
muito amor e paixão ao ato de ensinar e contribuir 
para a realização de sonhos.

n Quantos acadêmicos já formados? Atende pes-
soas de toda a região?

A Faculdade ISEPE Ron-
don, no decorrer destes 
20 anos de história 
já formou milhares 
de alunos, motivo 
este que a tornou 
reconhecida não 
somente no muni-
cípio de Marechal 
Cândido Rondon, 
mas também em 
todas as cidades 
da região, sendo 
hoje uma refe-
rência quando 
se fala em edu-
cação de qualidade. 
Atualmente a ISEPE 
Rondon conta com 
alunos das cidades 

Entrevista6 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
14 de outubro de 2021

de Toledo, Quatro Pontes, Santa Helena, Entre Rios 
do Oeste, Pato Bragado, Mercedes, Guaíra, Terra 
Roxa, Palotina, Assis Chateaubriand, Maripá, Nova 
Santa Rosa, além de todos os distritos ligados a 
esses municípios. Nos últimos anos, a ISEPE Ron-
don passou a receber estudantes que, motivados 
pelas oportunidades que nossa região oferece, 
vieram estudar, e a partir deste estudo, acessar o 
mercado de trabalho, sendo alunos dos estados 
da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul entre outros.

n Quais cursos oferece? São reconhecidos pelo 
MEC?

A ISEPE Rondon oferece os cursos de Admi-
nistração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia 
de Produção, Pedagogia, Psicologia, estando todos 
eles devidamente autorizados ou reconhecidos 

pelo Ministério da Educação. Destaca-se que, 
pelo fato de estar em processo avaliativo para 

reconhecimento, o curso de Engenharia de 
Produção aguarda a sua nota de conceito, 

já o restante dos cursos, todos possuem 
nota de conceito ou autorização quatro 
(4), sendo o conceito máximo estipulado 
pelo MEC a nota 5.

n Quais cursos foram implantados mais 
recentemente?

O ano de 2021 foi repleto de novi-
dades e a partir de 2022 a Faculdade 
ISEPE Rondon passa a oferecer os 
cursos de Agronomia, Enfermagem e 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
todos eles autorizados pelo MEC com 

conceito 4. Os cursos de Agronomia e 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

já estão sendo ofertados no Vestibular que 
se encontra em aberto, podendo os 

interessados realizar a inscri-
ção, a prova e a matrícula 

a qualquer momento. 

O curso de Enfermagem aguarda apenas a portaria 
de autorização o que deve ocorrer das próximas 
semanas, passando então a compor os cursos ofer-
tados no vestibular 2022 da Instituição.

n Previsão de novos cursos?
A ISEPE Rondon acredita que a evolução é a 

chave para manter-se atualizada, por isso, mesmo 
com três novos cursos em 2021, não pretende parar 
por aí, pois novos cursos já estão sendo estudados 
e preparados para os próximos anos. Atualmente a 
ISEPE Rondon oferece nove cursos de graduação 
e 7 cursos de pós-graduação, previsto para o ano 
de 2022 novos cursos de pós-graduação nas áreas 
de saúde, educação e jurídica, tanto na modalidade 
presencial como a distância.

n Como está estruturado o corpo docente?
A ISEPE Rondon conta com um corpo docente 

altamente especializado, são docentes que além de 
uma vasta experiência em sala de aula, possuem 
experiência de mercado, alindo assim um ensino 
teórico e prático aos alunos. Além disso, a ISEPE 
Rondon preocupa-se em manter uma evolução 
constante na forma de ensinar, desta forma, tri-
mestralmente os professores, coordenadores de 
cursos e direção reúnem-se para traçar estratégias 
e formas de levar aos seus alunos um ensino atu-
alizado as demandas e necessidades do mercado.

Atualmente o corpo docente está basicamente 
composto por mestres e doutores das mais diversas 
áreas do conhecimento.

n Considerações finais.
A ISEPE Rondon convida e todos para conhe-

cerem mais sobre essa Instituição de Ensino que a 
mais de 20 anos trabalha para oferecer a Marechal 
Cândido Rondon e região um ensino de qualidade 
e comprometido em entregar aos seus acadêmicos 
uma formação sólida, justa e atualiza as demandas 
do mercado. Aos que ainda estão em dúvida sobre 
qual graduação escolher, a ISEPE Rondon conta 
com uma equipe que está preparada para auxiliar 
e tirar todas as suas dúvidas. E para aqueles que 
já estão decididos, a ISEPE Rondon convida você 
para o Vestibular 2022, que acontecerá de forma 
presencial no dia 06 de novembro, ou para o Ves-
tibular Agendado que pode ser realizado de forma 
online no dia e horário escolhidos pelo candidato. 
A ISEPE Rondon conta com programa de bolsas de 
estudo, financiamento próprio sem juros, convenio 
empresarial, planos de pagamento facilitados, FIES, 
ProUni e muitas outras formas de auxiliar você a 
iniciar a sua graduação.



EM 2021, A COOPERATIVA COMPLETOU 51 ANOS DE ATUAÇÃO E EM 2020 ALCANÇOU A MARCA 
DE R$ 2,5 BILHÕES DE FATURAMENTO

Ü
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Copagril sobe na 
classificação dos principais 
rankings nacionais

Estado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

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



POR DARIO LOCH

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

Djenifer Ott, proprietária

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministério prorroga validade das
Declarações de Aptidão ao Pronaf

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

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

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

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

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

 Em Porto Mendes, a escola 
municipal foi beneficiada 

A Integrity Imobiliária e 
Incorporadora está de casa nova, 
em um espaço mais amplo, local 
estratégico e de fácil acesso, na Rua 
Independência, nº 500, esquina 
com Avenida Rio Grande do Sul. 
O compromisso é de sempre trazer 
novidades e inovação no setor 
imobiliário.
Werno Elias Koch, proprietário da 
Integrity, nos fala um pouco mais 
sobre a empresa:
“Existe uma linha tênue entre o 
sucesso e o fracasso. A esta linha 
damos o nome de ‘conhecimento’, e é, portanto, o que nos impulsiona 
a buscar novos objetivos, sempre pensando no bem estar de nossos 
colaboradores e de nossos queridos clientes. Denise, a mulher que 
amo, constantemente me diz que é preciso pôr o pé para o caminho 
vir. Com certeza, palavras de uma mulher sábia e abençoada, presente 
de Deus em minha vida. 
Pôr o pé... Foi o que fizemos, ao darmos este novo passo. Em 4 de julho, 
último, completamos dois anos de atuação em Marechal Cândido 
Rondon. 
A Integrity nunca foi somente um sonho e sim uma realidade desde 
o início de sua fundação, com metas e objetivos muito claros.
Juscelino Kubitschek, ao assumir a presidência da república em 1956, 
prometeu realizar 50 anos em 5, tendo como carro chefe a indústria 
automobilística, naval e construção civil (construindo Brasília), trazendo 
desenvolvimento econômico e social ao nosso país. Atrevimento e 
idealismo movem o mundo. Nossa meta: ‘50 anos em 5’. Pensamentos 
bons sempre serão copiados e a rapidez que nosso mundo exige, 
nos possibilita a acreditar e trabalhar com este pensamento. Metas 
a parte, a evolução da Integrity é sólida e visível, sem esquecer da 
humildade em saber que é necessário evoluir todos os dias. Estamos 
em um local 5 vezes maior que o anterior. Caminhar com passos 
largos e pernas fortes, vencer com fé, convicção e conhecimento no 
que fazemos. Agradecemos a Deus, sempre pela bênção em nosso 
caminho, sem Ele nada é possível. Trabalhamos com intermediação 
na compra e venda de imóveis novos e usados, administração de 
loteamentos, representação na construção civil de casas, atendendo 
desde a elaboração do projeto até a conclusão da obra e também 
com o trabalho de avaliação imobiliária através do braço empresarial 
Werno Perito Avaliador, onde podemos atender demanda de avaliações 
imobiliárias para bancos(financiamentos), órgãos públicos, empresas 
e particulares em perícias judiciais e extrajudiciais. Convido a todos 
para que venham tomar um café comigo e com nossos colaboradores. 
Teremos imenso prazer em atender. Boas intenções e os melhores 
negócios lhes aguardam, com a prática da negociação ganha ganha, 
disso não abrimos mão. Nossa meta, sua total satisfação. 
Fazer é preciso, e faremos, sempre juntos”. 

Integrity Imobiliária: 50 anos em 5

Werno Elias Koch, 
proprietário da Integrity

Ü

A Copagril subiu 89 posições no 
ranking da Valor 1.000, anuário que 
está em sua 21ª edição e apresenta 
as 1.000 maiores companhias do 
Brasil. Agora a Copagril ocupa a 
posição de número 298 do país. 
A cooperativa também subiu 10 
posições na classificação geral das 
“500 Maiores do Sul” do Grupo 
Amanhã, se destacando na 84ª 
posição, e entre as 100 maiores 
empresas do Paraná (pela mesma 
pesquisa) subiu 4 posições e está 
na 34ª colocação.

A Copagril também está entre 
as 1.000 maiores empresas do Brasil 
em 2020 no levantamento divulgado 

pela Revista Exame, classificada na 
450ª posição a nível de Brasil. No 
Anuário Época NEGÓCIOS 360º 
também está ranqueada a Copagril, 
classificada na 281ª colocação geral.

COPAGRIL
Em 2021 a Copagril completou 51 

anos de atuação e em 2020 alcançou 
a marca de R$ 2,5 bilhões de fatura-
mento, uma marca histórica para a 
cooperativa. Valor que representa a 
atuação na diversificação das ativida-
des junto aos cooperados e clientes, 
sendo as principais áreas agrícolas 
e de manejo animal. A recepção 
de grãos, como soja, milho e trigo, 

alcançou mais de 600 mil toneladas 
em 2020; por meio do sistema de 
integração foram mais de 650 mil 
suínos, 43 milhões de aves (frangos 
de corte) e quase 67 milhões de litros 
de leite. Assim como as outras áreas 
de atuação e suporte à cadeia: Lojas 
Agropecuárias, Unidades de Rece-
bimento e Armazenamento, Postos 
de Combustíveis, Supermercados e 
Indústrias.

Ainda, a Copagril é uma das 
cinco cooperativas filiadas que 
formam a Frimesa. Cooperativa 
central que ocupa a 207ª posição 
no ranking nacional da Valor 1.000, 
na qual subiu 49 colocações.

Cresol promove arrecadação de brinquedos 
e beneficia crianças da comunidade

A Cresol Integração com a ajuda 
dos cooperados e de toda a comuni-
dade realizou durante as duas últimas 
semanas a campanha “Uma caixa de 
alegria, um universo de imaginação”. 

Para contemplar a ação, as 
pessoas foram convidadas a doar 
brinquedos novos e ou/usados, que 
foram recolhidos pelos colaborado-
res das agências de relacionamento 
da cooperativa e com o apoio da 
comunidade foram destinados 
para as crianças mais vulneráveis 
do município de atuação da Cresol.

ENTREGAS EM MARECHAL, 
PORTO MENDES E MERCEDES

Na cidade de Marechal Cândido 
Rondon, o gerente da agência Celito 
Rauber, juntamente com a equipe de 
colaboradores, realizou a entrega no 
dia 8, para Casa de Maria- Assistên-
cia à Criança e ao Adolescente. Na 
ocasião, estiveram presentes para 
receber as doações os representantes 
do espaço, que abriga crianças com 
idade entre 6 e 12 anos.

“Certamente vocês vão conseguir 
levar muita alegria para a vida dessas 
crianças. Diante desse momento 
de pandemia, onde muitos pais 
perderam rendas, o Dia das Crian-
ças também teve um recuo muito 
grande em termos de presentes. A 
Cresol, está de parabéns por colocar 
em prática a essência do coopera-
tivismo, que é contribuir com todos 
a sua volta. São esses pequenos 
gestos que transformam a nossa 

realidade”, disse Juliane Tamara de 
Oliveira, da Casa de Maria.

Já no distrito de Porto Mendes a 
gerente da agência, Luiza Wohlfahrt 
Schweder, mobilizou a equipe de 
colaboradores e a comunidade para 
beneficiar a Escola Municipal de Porto 
Mendes. “Somos gratos a todos que 
contribuíram doando um item para 
nossa campanha. Graças a cada pre-
sente entregue em nossa agência uma 
criança será ainda mais feliz nesta data 
tão especial”, destacou Luiza. 

Enquanto na cidade de Mercedes, 

o gerente Cleiton Grulke de Oliveira e 
sua equipe de colaboradores benefi-
ciaram a Creche Municipal Passinhos 
do Saber, que por sua vez enfatizou 
a alegria em receber as doações.  

 Entrega na sede de Marechal Rondon, na Casa de MariaÜ

Já em Mercedes, os brinquedos 
foram repassados para a Creche 

Municipal Passinhos do Saber

Ü

Ü
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NESTE ANO, CERCA DE 38 ALVARÁS DE 
CONSTRUÇÃO FORAM EMITIDOS, EM MÉDIA, 
TODO MÊS EM MARECHAL RONDON

mantém ritmo 
acelerado e 
média de obras 
em 2021 é 
maior que em 
anos anteriores

A construção civil é um setor importante da economia. O setor promove o bem-estar das pessoas por meio de novas 
e modernas moradias e edificações até o desenvolvimento das cidades, através da infraestrutura urbana. Também é 

responsável por gerar grande número de empregos, estimulando o setor econômico. Basta andar pelas ruas da cidade de 
Marechal Rondon ou pelas estradas do interior do município, que já é possível visualizar a quantidade de obras existentes, 

inclusive um crescimento na vertical. São novas residências, empresas e empreendimentos rurais, de pessoas que 
apostam no município, já que é considerada um ótimo local para viver, com excelente qualidade de vida para a população. 

Sem contar as inúmeras obras públicas. É Marechal Rondon em franco desenvolvimento. 
A reportagem do jornal Tribuna do Oeste entrevistou empresários e profissional da área da construção civil, que 

confirmaram a crescente no número de investimentos em imóveis. 

 A média de alvarás de construção 
emitidos mensalmente em Marechal 

Rondon aumentou até setembro de 2021, se 
comparado aos anos anteriores. Conforme 
dados do Setor de Alvarás da Secretaria de 
Fazenda da prefeitura de Marechal Cândido 
Rondon, em 2018 a média era de quase 25 
alvarás de construção por mês. Em 2021, a 
média é de quase 38 liberações para novas 

obras. Foi um aumento crescente, 
conforme tabela abaixo:

C O N S T R U Ç Ã O  C I V I L

Falta matéria-prima  
Eduardo Matheus Vorpagel, sócio da Vorpagel Materiais 

de Construção, destacou que a pandemia da Covid-
19 acabou incentivando muitas pessoas a realizarem 
reformas ou novas construções. “Acompanhado com as 
oportunidades de investimento que a construção civil 
proporciona, o setor segue em condições favoráveis. 
Sobre os preços, a grande maioria dos produtos estão 
estabilizados e alguns tiveram reajuste, porém os produtos 
que necessitam a resina de PVC, estão com os preços mais 
voláteis, devido à escassez do produto no mundo, que 
atingiu a indústria de plásticos no Brasil e, hoje, falta resina 
no mercado doméstico, sobretudo 
para os transformadores que 
dependem do material importado”, 
mencionou o empresário.

Sobre o que esperar para 
os próximos meses e para 2022, 
Eduardo diz que expectativa 
é positiva, pois o setor da 
construção civil é um dos 
que mais gera emprego 
no país. “As projeções 
para o próximo ano da 
construção civil são 
animadoras, mas ainda 
existem incertezas que 
atrapalham, como a 
volatilidade em alguns 
preços, disponibilidade 
produtos, política de juros 
e incentivos do governo”.

Concreto usinado: 
aumento de 120% na 
produção mensal  

Gustavo Loch, engenheiro 
civil e representante comercial 
da Concresuper, unidade de 
Marechal Rondon, lembra 
que o concreto é 
o material mais 
utilizado na 
construção civil e 
por anos muito 
aceito pela 
sociedade na 
característica 
de usinado, devido à uniformidade, facilidade de aplicação 
e velocidade, garantindo que se cumpram os prazos de 
finalização de uma obra, sendo ela residencial, comercial 
ou industrial. Segundo o profissional, mesmo com 18 anos 
da Concresuper em Marechal Cândido Rondon, notou-se 
nos últimos 15 meses um aquecimento da utilização e 
consequentemente da sua necessidade, se mantendo com 
um aumento de 120% na produção mensal do concreto 
usinado nesse período. “Esses fatores nos levaram a uma 
readequação tanto no quadro de funcionários quanto aos 
equipamentos, procurando sempre garantir a satisfação 
dos clientes nos prazos e também na qualidade do nosso 
produto. O ano de 2021 está se mantendo como um bom 
ano na produção, como o segundo semestre de 2020. A 
expectativa é que esse cenário se mantenha até o segundo 
semestre de 2022”, disse o engenheiro civil. 

Ânimos renovados, devido à chuva 
O empresário Ricardo Nied, da Rede Constru&Cia 

de Marechal Rondon, que diariamente está em contato 
com empresários do ramo da construção civil, clientes e 
também trabalhadores desta área, confirmou o crescimento 
mensal de janeiro a junho de 2021. Ele ressalta, porém, que 
nos meses de agosto e setembro houve uma estabilizada. 
“Penso que isso aconteceu devido à falta de chuva que 
ocorreu na região, o que gerou uma incerteza. A falta 
de material também colaborou para isso, bem como o 
reajuste nos preços. Os materiais atrelados ao petróleo 
(como plásticos) e ao dólar (como 
cerâmicas), tiveram aumento 
considerável, assim como 
também o ferro. Acreditamos 
que isso se mantenha nos 
próximos meses. O retorno das 
chuvas trouxe ânimo novo, 
principalmente aos 
agricultores. Com 
o final de ano 
as reformas 
também 
aumentam, 
por isso a 
expectativa 
é que as 
vendas se 
mantenham, 
como nos 
últimos dois 
meses”, reforçou.

ANO Nº DE ALVARÁS  MÉDIA ALVARÁS/MÊS
2018 299 24,9
2019 398 33,1
2020 412 34,3
2021 341  37,8 (até 09/2021) 



Saúde10 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
14 de outubro de 2021

*Maneiras com as quais seu animal de estimação 
pode ajudar a melhorar sua saúde mental

Exercício
Levar seu animal de estimação para passear, caminhar ou correr 
pode ajudá-lo a manter a forma e atender suas necessidades diárias 
de exercício. Exercitar-se regularmente também pode ter um bom 
impacto na sua saúde mental.

Se sentir desejado
Isolamento e estresse podem levar à depressão. Cuidar de um animal 
e brincar com ele, pode fazer você se sentir desejado. Desde esperar 
você na porta abanando o rabinho até pedir para você brincar com 
ele. Isso certamente vai aliviar o sentimento de solidão.

Socialização
Os donos de animais costumam conversar entre si durante as caminhadas. 
As pessoas que se socializam e conhecem novas pessoas são mais 
propensas a serem mais saudáveis.

Coisas boas da vida
Animais vivem o momento e ensinam você a fazer o mesmo. Eles 
ajudam você a ficar mais atento e a apreciar as pequenas coisas boas 
da vida. Isso pode ser muito útil para quem sofre de ansiedade crônica.

Rotina
Os animais precisam ter uma programação adequada para comer e se 
exercitar, o que os ajuda a manter a calma. Essa programação também 
pode ajudar você! Ter um pet vai ajudar você a ter uma rotina, que por 
sua vez podem ajudá-lo a manter o humor sob controle.

Calmaria
Fazer carinho no seu cão, ter um gatinho aconchegado no seu colo 
enquanto você assiste televisão ou ouvir um passarinho cantando 
para você pode ajudá-lo a se sentir mais calmo e menos estressado. 

O fundo do poço costuma 
ensinar mais lições do 
que o topo da montanha, 
por que lá você vai estar 
sozinha(o) com sua própria 
consciência, e poder 
perceber que só você é capaz 
de se “salvar”. 
Se você já viveu dias de 
escuridão, perceba aí uma 
oportunidade de olhar para 
si mesmo mais amplamente, 
para suas qualidades e 
defeitos e perceber se está 
satisfeito com o que está 
vendo ou vivendo. E se não 
estiver, este é o momento 
de decidir mudar o que 
precisa ser mudado, para 
quando chegar ao topo da 
montanha, colher os frutos 
de ter feito algo diferente e se 
tornado uma pessoa melhor.
No fundo do poço é 
possível você se olhar e 

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

Do fundo do poço ao 
topo da montanha 

aprender a viver, conhecer 
seu EU verdadeiro, que 
normalmente se perde da 
sua essência ao longo da sua 
jornada, e te prepara para 
receber as bênçãos do topo 
da montanha.
Olhando para o que você 
vive todos os dias, percebe 
que se anima ou desanima 
com tudo o que vê?
O SER humano é capaz de 
se curar, mas muitas vezes 
é necessário alguém que te 
mostre o caminho da luz, para 
encontrar a saída da escuridão 
do poço e assim chegar ao 
topo da montanha.
A única saída do poço é para 
cima, então...pare de cavar!! 

Adotar um 
pet faz bem 
para a saúde 
mental
PANDEMIA DOBROU NÚMERO DE QUADROS 
DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO. PORÉM, 
PESQUISAS AFIRMAM QUE ANIMAIS PODEM 
ALIVIAR ESSES SINTOMAS

 Os seres humanos vivenciam uma relação 
de afeto, fidelidade, alegria, companheirismo 
e muito amor com os nossos pets. Durante a 
pandemia, esse laço de amizade e amor com 
eles foi um tanto quanto estreito. Nesse mesmo 
período, diversas pesquisas foram realizadas com 
o objetivo de mensurar a quantidade de famílias 
que possuem a companhia de um pet em seu 
lar e quais adaptações na rotina dos pets foram 

necessárias por conta da pandemia.
Com a disseminação do vírus COVID-19, os 

animais passaram a ficar mais tempo com seus 
donos, sobretudo, muitos cães sofreram conse-
quências, como o estresse, por conta da dimi-
nuição da carga horária de passeios e lazeres. 
Como a população está evitando ir aos parques e 
áreas externas, os animais também enfrentam os 
desafios do isolamento.

l  Personalidades 
    de cães e gatos

No geral, os gatos possuem a 
sua própria liberdade, ao contrá-
rio dos cães. Sendo assim, esses 
felinos se adaptam melhor ao 
isolamento social, pois, como eles 
são mais ágeis, conseguem passear 
da mesma forma, ou, como alguns 
dizem, “fugir” com mais facilidade 
do que os cães.

Sendo assim, é indicado que 
as pessoas protejam seus lares. 
Devido aos pets almejarem por sua 
liberdade, eles buscam diversas for-
mas para que consigam escapulir. 
Logo, é necessário colocar redes de 
proteção, grades, portões e o que 
mais for necessário, para evitar que 
eles fujam, e, com isso, visar uma 
possível necessidade do seu dono 
ter que sair e se expor ao vírus para 
procurá-lo. 

Além de todo amor, carinho e 
proteção que se dá aos bichinhos, 
eles também precisam de certos 
cuidados, tais como, consulta 
veterinária, ração, remédios anti-
pulgas, entre outros. Essas ações 
nos cobram certa responsabili-
dade, afinal, nossos pets acabam 
se tornando ‘’dependentes’’ dos 
nossos cuidados. 

l Os cães ajudam no tratamento 
    para depressão? 

Pesquisas, como por exemplo, o trabalho elaborado por psiquiatras da 
Clínica Médico-Psiquiátrica da Ordem, na cidade do Porto, em Portugal, e 
divulgado na revista científica Journal of Psychiatric Research, apontam que 
os casos de depressão, ansiedade e estresse se multiplicaram ao decor-
rer da pandemia. A pandemia por si só já afeta psicologicamente muitas 
pessoas, principalmente aquelas que já são portadoras de algum tipo de 
transtorno psiquiátrico.

Segundo esse estudo, o convívio com nossos animaizinhos é capaz de 
aliviar e até mesmo combater todos os sintomas causados por ansiedade e 
depressão. Em muitos casos, a terapia é algo imprescindível. Porém, o amor 
que damos e recebemos de nossos bichinhos facilita muito todo o nosso 
processo de cura, não é mesmo?

Demonstração de carinho não ameniza apenas os sintomas de estresse 
dos pets, mas os nossos também. Os pets são sencientes, estão sentindo 
tudo que nós humanos sentimos, como alegria, felicidade, inveja, raiva, tris-
teza, entre outros sentimentos. Então, é importante criar um momento de 
interação para que eles não adoeçam, a diversão é válida não somente para 
nós humanos, mas para eles também, que são parceiros da diversão.

Por isso, muitas pessoas, que têm pets em seu lar, são apegadas 
fisicamente e emocionalmente a eles, e, em muitos casos, os pets são 
considerados um membro da família, logo, para nós é gratificante nos 
distrairmos com eles.

Parece até irônico falar, mas muitas pessoas conversam com seus 
bichinhos porque encontram alívio. Muitos afirmam que não sentem o 
peso da solidão devido ao amor que recebem dos pets. Nesse momento de 
pandemia, existe algo mais fundamental do que isso?

Diversas pessoas estão trabalhando remotamente e grande parte mora 
sozinha. Consequentemente, ter um pet em casa faz toda a diferença, 
espanta a solidão e ainda enche o lar de amor. Vale ressaltar de que não 
há indícios de que cães, gatos e os animais de estimação, no geral, sejam 
transmissores do coronavírus.

l Aumento de adoção na pandemia
Podemos pesquisar e observar que houve um aumento de procura por 

ONGs para adoção de animais de estimação durante a pandemia, pois, 
como dito anteriormente, há comprovações cientificas de que os pets 
trazem benefício ao bem-estar mental. Os pet shops também têm ganhado 
um grande lugar no mercado de trabalho, pois as pessoas são amorosas 
com seus pets e querem o melhor cuidado e carinho para eles. 

A higiene tornou-se ainda mais fundamental, sendo assim, não deve-
mos usar produtos agressivos, o recomendado é utilizarmos apenas água e 
sabão. Sempre lavarmos bem as mãos quando formos iniciar a brincadeira 
com eles. Depois de brincar, evitarmos beijos, lambidas, entre outras brinca-
deiras nas quais o contato com eles seja mais profundo, afinal, quanto mais 
segurança, melhor. 

l Lives para tutores
Alguns médicos veterinários 

estão fazendo lives que abor-
dam cuidados com os animais 
de estimações no período de 
quarentena, visando o bem estar 
deles. É necessário que o dono 
busque sempre o melhor para 
seus pets, pois eles são comple-
tamente dependentes de nós. 
Todavia, isso faz com que eles 
despertem os nossos melhores 
impulsos de humanidade.   
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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
IE

NT
ES

:

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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MODO DE PREPARO:
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
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Um bom momento para revisar a forma 
como lida com seus valores, pisciano, não 
apenas materiais, mas internos. Mudanças 
são favoráveis, mas é importante lembrar 
de incluir todos que estão à sua volta e que 
de alguma forma têm alguma relação com 
seus projetos.
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Relacionamentos, no seu caso, estão ainda 
mais em destaque, canceriano. Isso inclui 
especialmente relações pessoais e familiares. 
Alias, assuntos de família podem ser retomados 
e é importante resolver as pendências e 
ter as conversas necessárias para seguir 
mais em paz.
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Boa semana em termos de comunicação, 
escorpiano, uma ótima chance para expressar 
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É hora de aproveitar mais a vida, virginiano, 
organizando sua rotina de forma a ter mais 
tempo para você, seus prazeres e atividades 
pessoais. Um momento para revisões sobre 
valores e vontades, que pode ajudar na tarefa 
de tornar sua vida mais divertida.
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Uma semana para pensar e planejar o futuro, 
taurino, aproveitando para revisar assuntos de 
trabalho e parcerias ligadas a ele. Os cursos são 
bem-vindos e até mesmo podem ser retomados, 
especialmente visando aprofundar temas que 
você já sabe e quer se dedicar mais.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

Variedades10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

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
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Suas emoções estão mais evidentes, 
capricorniano, e você pode aproveitar para 
entender melhor o que sente. Assuntos de 
trabalho e contatos profissionais podem ser 
retomados. Aproveite o céu da semana para 
cuidar melhor de si mesmo e da sua imagem.
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Um momento que pede mais recolhimento 
e introspecção, aquariano, mas sem deixar 
de agir e fazer o que precisa ser feito. Vale 
até iniciar coisas novas ou retomar coisas 
antigas. Mas sem perder o foco e os objetivos 
principais. Estudos podem ser retomados.

Está aproveitando essa fase para rever tudo 
que precisa, libriano? Aproveite porque você 
está com oportunidades extra para organizar e 
resolver coisas importantes na vida. Assuntos 
de família e questões domésticas também 
ganham importância durante esses dias.

O período de revisões continua, geminiano, e é 
importante rever estratégias, comportamentos, 
combinados e o que mais for preciso. É um 
momento de retomadas importantes e de 
pendências de vida sendo resolvidas e isso 
inclui relacionamentos e questões muito pessoais.

Assuntos de trabalho estão em pauta, ariano, 
junto com as questões que envolvem relações, 
compromissos e combinados. É uma semana 
para se dedicar ao que é mais importante e 
conversar para definir melhor as estratégias 
e metas no que envolve outras pessoas.

Um ótimo momento para organizar a rotina e a 
vida, leonino. Concentre-se nas prioridades, mas 
reserve tempo para refletir, curtir mais a vida e 
ter conversas prazerosas com amigos, incluindo 
aqueles que você não vê há um tempo. O céu 
do momento é favorável para cuidar da saúde.

Reencontrar amigos pode ser bem divertido, 
sagitariano. Conversar com pessoas com quem 
tem projetos em comum também pode ser 
favorável. A semana pede organização nas 
coisas práticas e controle financeiro, com a 
perspectiva de fazer planos para o futuro.

H
u
m
o
r Visita surpresa da sogra

A sogra foi visitar a filha e o genro. 
Quando ela chega na casa deles, o 
genro atende:
- Sogra querida, que surpresa!
- Por que a surpresa? Minha filha não 
disse que eu viria passar uns tempos 
aqui com vocês?
- Disse sim, mas eu achei que fosse só 
para curar o meu soluço!

Veterinário
No consultório, o médico pergunta 
à perua:
– O que a senhora está sentindo?
– Ora... Não é o seu trabalho descobrir? 
– diz ela, cheia de arrogância.
Então o médico lhe pede que aguarde um 
instante e traz um outro homem à sala.
– Este aqui é o Dr. Ricardo. Só ele, 
que é veterinário, consegue fazer o 

diagnóstico sem falar com o paciente!

Marteladas
Estávamos fazendo uma reforma na casa 
quando meu avô fez um comentário 
enquanto eu pregava alguns pregos:
– Você usa o martelo como um raio.
– É mesmo? – exclamei, orgulhoso.
– Sim, você nunca acerta o mesmo 
lugar duas vezes...

O maridão
Meu marido me fez uma surpresa: me 
levou ao cinema para comemorar o 
aniversário do nosso primeiro encontro. 
Isso me fez lembrar do homem por 
quem me apaixonei. Chegamos lá e 
soubemos que o filme estava passando 
em outro local e que a sessão começara 
uma hora antes. Isso me fez lembrar do 
homem com quem me casei.

Comida boa
Quando meu primo estava com 7 anos 
foi almoçar na casa de um amiguinho. 
Ao terminar o que havia em seu prato, 
ele não quis comer mais. A mãe de seu 
amiguinho então perguntou se ele não 
tinha o costume de repetir a comida. 
Ele respondeu:
– Tenho, sim. Más só quando gosto.

O bilhete
No estacionamento do shopping, 
o homem encontra o carro todo 
amassado. Sob o limpador de para-
brisa, um bilhete:
“Prezado senhor, enquanto escrevo 
este bilhete, estou rodeado de curiosos 
que pensam que estou lhe deixando 
meu nome e telefone, dizendo que 
vou pagar o estrago. Era só o que 
faltava!”

Faça a gelatina normalmente e não leve à gela-
deira. Depois que pronta, ainda quente, coloque no 
liquidificador junto com o leite condensado e o creme 
de leite. Bata bem. Depois leve ao congelador em um 
refratário tampado para não formar blocos de gelo. 
Depois de congelado, retire do congelador e bata na 
batedeira para ficar cremoso. Volte para o congelador. 
Está pronto, um sorvete fácil, prático e gostoso.

SORVET E FÁCIL

l 1 lata de leite condensado
l 1 lata de creme de leite
l 1 gelatina de qualquer sabor
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Cantor ca-
rioca de 

"Tempo de
Dondon"

Folha usa-
da como
recheio
de pizza

A arte de
Chico

Caruso

Panela
ideal para 
ensopa-

dos

"Rodoviá-
ria", em

PRF

O som do
"ph" em
palavras
inglesas

Coordena
o esforço
olímpico
(sigla)

(?)
chinesa,
verniz de

cerâmicas
Aparelho 

como o mo-
nitor ou a 
impressora

Prova (?): 
operação 
matemática

"Rei (?)",
peça de
Shake-
speare

Órgão ar-
recadador 
de direitos
autorais

Euclides
da Cunha, 
escritor de
"Os Sertões"
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2014
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cativeiro
(a refém)
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te de liga-
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"paulada"

A história que não 
possui um "final feliz"

Senhor
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influência
do coro-

nel (Polít.)

País europeu, depôs
seu presidente após
uma série de mani-
festações em 2013
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reprovável
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rada o
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no Nordeste (sigla)
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Condição do nazista
Hermann Göring no 

tribunal de Nuremberg

Volt (símb.)

Prato com macarrão
japonês, faz sucesso
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(MS)

R
E

U

3/pua — ten. 4/lear — soba — vezo. 7/brazuca — ucrânia. 8/caçarola.
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l QUINTA (14)
Carlos Cremonini, Alexsander Klein, Teresa 
Silva, Maria Edna Bitencourt Ames, Cleusa 
Brunetto, Talita Celida da Silva, Cassiane 
Seghatti, Joana Wochnicki, Luiz Fernandes 
Formighieri, Janete Brandalise

l SEXTA (15)
Ed Rizzo, Nilzete Winkelmann, Juliana 
Vieira da Cruz, Vanessa Seefeld, Sirlei 
Nascimento, Paula Schwarz, Alipio Cezar, 
Dádiva Lingeri Viviane Genovei, Thainara 
Josemir Celso, Karmen Sell Kickow, Maria 
Draghetti, Roberto Knapp, 
Roberto João Biezus, Luciano Schultz

l SÁBADO (16) 
Jorge Luiz Birck, Daniele Cristina Schumann, 
Celar Scheeren, Marli da Cruz, Ingrid Silva, 
Evelyn Jones Da Rocha, Lori Krug, 
Kevelyn Camila Picoli

l DOMINGO (17)
Talia Aline Post Massirer, Denise Souza, 

Rosane Jaeger, Katia Pagel, Semilda Willers, 
Talia Mertin, Tatiane Bundchen, Adriana 
Rodrigues, Michel Scolaski, Karyn Pfluck 
Schroeder, Hedi Dreyer Campos, Gelson 
Correa, Evandro Niedermaeyer, Liane 
Schwingel, Marlise Sulzbach Ricardi

l SEGUNDA (18)
Sandra Cristina Vogel, Ana Cristiano, Ana 
Knapp, Sandra Cristina Vogel, Cleunice R. 
Damke Gisch, Naline Ricken Schneider, 
Leni Santos, Claudinéia Petersen

l TERÇA (19)
Geovani da Silva, Mariana Leandra Spohr, 
Dirceu da Ceruz Vianna, Solgane Watthier, 
Lair Bersch

l QUARTA (20)
Dasnieli Andréria Sehnem, Noeli Geovany, 
Divino Gomes, Nany Pereira, Lori Guillante, 
Diolete Kessler, Elisete Zanin, Micheli 
Mantovani, Jhonatan Lutz, 
Michelle Aline Mantovani 

 O tim tim da semana vai para Marlise 
Sulzbach Ricardi, neste domingo (17) ela 
completa mais um ano de vida. Felicidades!

Liane Schwingel complete neste dia 17 mais um ano 
de vida. Parabéns!

A Miss Pato Bragado, Rafaela Kotz ficou entre as top 10 do Concurso Miss 
Universo Paraná 2021, realizado nesta terça-feira (12), em Umuarama.  Além de 

estar entre as 10 misses mais bonitas do Estado, Rafa também conquistou o título 
de Miss Popularidade com 57.810 votos (60,6%) dos internautas

Registro em família de Daiana Corte, Miguel Silva e o pequeno Gabriel

Aniversariantes da Semana 
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Segundo sorteio da Campanha Ame 
Pato Bragado será nesta quinta-feira

SERÃO, NOVAMENTE, R$ 20 MIL, DISTRIBUÍDOS EM DEZ PRÊMIOS COM VALORES QUE CHEGAM A R$ 2 MIL PARA CONSUMIDORES E R$ 1 MIL PARA EMPRESAS PARTICIPANTESÜ

 A Prefeitura de Quatro Pontes 
e o Grupo H3 Empreendimentos 
Imobiliários realizaram recentemente 
junto à Casa da Cultura, o sorteio 
dos lotes do conjunto habitacional 
social Residencial Bem Viver entre 
31 famílias que se inscreveram no 
Programa Casa Verde e Amarela 
visando à edificação das unidades 
habitacionais remanescentes da 
primeira convocação. O sorteio 
foi feito pelo vice-prefeito Tiago 
Hansel e o representante do Grupo 
H3 Empreendimentos Imobiliários, 
Willian Pereira Machado.

O vice-prefeito Tiago Hansel 
explica que foram abertas inscrições 

 A Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo e Desenvol-
vimento Econômico de Pato Bra-
gado fará, nesta quinta-feira (14), 
às 16h, na Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária (Acibra), 
mais um sorteio da Campanha 
“Ame Pato Bragado”. 

Será o segundo realizado pela 
administração municipal nesse ano, 
em um projeto inovador que premia 
não só os clientes, mas também o 
comércio, indústria e prestadores de 
serviços em três sorteios até o fim do 
ano, totalizando R$ 80 mil em dinheiro 
aos consumidores que efetuarem suas 
compras e a troca de notas ou cupons 
fiscais de prestação de serviços de 
empresas do município.

A exemplo do primeiro sorteio 
promovido em agosto em come-
moração ao Dia dos Pais, será 

transmitido pela página da prefeitura 
no Facebook. Serão, novamente, R$ 
20 mil, distribuídos em dez prêmios 
com valores que chegam a R$ 2 mil 
para consumidores e R$ 1 mil para 
empresas participantes.

O prefeito Leomar Rohden, O Mano 
afirma que com o apoio da Câmara de 

  MARILI KOEHLER

Prefeito Mano afirma que com o apoio da Câmara de Vereadores 
que aprovou a iniciativa e da Acibra, a campanha foi abraçada 

por mais de 100 empreendimentos comerciais e industriais

Vereadores que aprovou a iniciativa e 
da Acibra, a campanha foi abraçada 
por mais de 100 empreendimentos 
comerciais e industriais, e pode ser 
considerada uma das maiores já rea-
lizadas em Pato Bragado. 

Os cupons devem ser deposi-
tados nas urnas o quanto antes. 

Ü

PREMIAÇÃO 
1º prêmio – R$ 2 mil/consumidor e R$ 1 mil/empresa;
2º prêmio – R$ 1, 8 mil/consumidor e R$ 900/empresa;
3º prêmio – R$ 1,6 mil/consumidor e R$ 800/empresa;
4º prêmio – R$ 1,5 mil/consumidor e R$ 750/empresa;
5º prêmio – R$ 1,4 mil/consumidor e R$ 700/empresa;
6º prêmio – R$ 1,3 mil/consumidor e R$ 650/empresa;
7º prêmio – R$ 1,2 mil/consumidor e R$ 600/empresa;
8º prêmio – R$ 1 mil/consumidor e R$ 500/empresa;
9º prêmio – R$ 750/consumidor e R$ 400/empresa;
10º prêmio – R$ 750/consumidor e R$ 400/empresa

 Foi realizada recentemente 
a solenidade de inauguração da 
escultura de Nossa Senhora Apa-
recida em forma de gruta, na 
localidade de Linha Divisa, em 
Entre Rios do Oeste, alusiva ao 
Jubileu de Ouro do Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida.

O ato teve início com a cele-
bração da santa missa, contando 
com a presença de muitos fies que 
emocionados acompanharam o 
momento religioso. 

Em seguida o padre Antônio 
Carlos(Toninho), juntamente com 

o prefeito Ari Aloísio Maldaner, pri-
meira-dama Iris Maldaner, vice-pre-
feito Luciano Schaefer, Assessora 
Pedagógica de Educação e Cul-
tura Carmen Cleveston Schaefer, 
secretários municipais, vereadores 
e o presidente da Associação de 
Moradores da Linha Divisa Sr. 
Valter Diemer, na presença da 
população presente, realizaram 
o descerramento da placa e corte 
da fita inaugural. Momento de 
muita emoção para todos os fies 
e devotos da Padroeira, Nossa 
Senhora Aparecida. 

e a Caixa Econômica Federal (CEF) 
realizou a seleção das famílias, 
mediante definição de quem se 
enquadra no Programa Casa Verde 
e Amarela. “Com a fase concluída, 
ontem fizemos o sorteio dos lotes. 
O conjunto habitacional social está 
localizado em frente aos Bairros 
Itatiaia e Alvorada, onde 31 casas 
já estão em construção. É muito 
gratificante ver o sonho da casa 
própria se tornando real e agora 
mais 31 famílias poderão realizá-lo, 
visto que o loteamento de duas 
quadras contempla 62 lotes. As 
unidades habitacionais têm uma 
área de quase 50 metros quadrados, 

divididas em dois quartos, cozinha, 
sala, banheiro e área de serviço 
externa, além da área institucional, 
que ficará na divisão entre os lotes 
e o cemitério, para implantação de 
árvores”, explica. 

PROCESSO
Em 2017, a Secretaria de Desenvol-

vimento Social cadastrou as famílias 
interessadas e a prefeitura efetivou 
a compra de uma chácara, com área 
total de 20.880 mil metros quadrados, 
investindo R$ 750 mil em recursos 
próprios. Depois, atendendo ao pro-
cesso seletivo do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social (FHIS), 
houve a atualização de documentos 
das famílias inscritas no programa 
habitacional, seguindo com a seleção 
de quem se enquadraria no Programa 
Minha Casa Minha Vida (agora Pro-
grama Casa Verde e Amarela), através 
da parceria entre a Companhia de 
Habitação do Paraná (Cohapar) e a 
Caixa Econômica Federal. No final 
de janeiro deste ano, 31 famílias 
assinaram os contratos com a Caixa 
Econômica Federal.  

Inaugurada escultura de Nossa 
Senhora Aparecida em Linha 
Divisa/Entre Rios do Oeste

 Interessados em adquirir 
gratuitamente mudas de árvo-
res devem se inscrever, até o 
dia 29 de outubro, na Secreta-
ria de Agricultura, Pecuária e 

Meio Ambiente de Mercedes, 
na Prefeitura, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30, ou entrar 
em contato pelo telefone (45) 
3256-8014.

Serão distribuídas mudas 
frutíferas/nativas como: Pal-
mito, Guabiroba, Pitanga, 
Cereja, Jabuticaba, Uvaia, 
Angra D Água, Ingá, Angico, 

Ipês, Guajuvira, Louro, entre 
outras.

O projeto é uma iniciativa da 
Itaipu Binacional em parceira 
com o município de Mercedes.

Interessados em adquirir mudas de árvores 
podem se inscrever até o dia 29 de outubro

Realizado sorteio dos lotes do conjunto habitacional 
social Residencial Bem Viver em Quatro Pontes

DIVULGAÇÃO
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Famílias mercedenses são beneficiadas com 
alimentos do programa Agro Fraterno 

AUTORIDADES MUNICIPAIS PARTICIPARAM DAS ENTREGASÜ

    ASCMCR - Associação dos Suinocultores da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR 
Rua: Dom João VI, 935 – Centro – Marechal Cândido Rondon – PR  //  CEP: 85.960-000 
Fone: (045) 3254-1279  //  e-mail: amsmcr@gmail.com 

______________________________________________________________________________________________________ 

  
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

 O Presidente da Associação dos Suinocultores da Comarca de Marechal Cândido Rondon, no uso 
de suas atribuições legais, convoca os Associados e Suinocultores para a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2021 (segunda-feira), com início às 16:00 
horas, em sua sede própria, sito a rua: Dom João VI, 935 - Centro em Marechal Cândido Rondon-PR, em 
1ª convocação com a presença de no mínimo (2/3) dois terços dos Associados, as 16:30 horas em 2ª 
convocação com a presença da metade mais um e as 17:00 horas em 3ª e última convocação com 
qualquer número de Associados presentes. (Conforme estatuto da entidade no Artigo 43). 
 Fica convocado também em conformidade com o Capitulo VI do estatuto da entidade, as 
eleições, sendo convocado todos os Associados para participar do processo eleitoral de escolha do 
Conselho Fiscal - CF (conforme item “e” do Art. 26) para o biênio 2022/2023 e escolha do Conselho de 
Administração – CA (conforme  o § Único do artigo 22)  para o quadriênio 2022/2023/2024/2025. 

Em conformidade com o disposto no Capítulo VI do estatuto da entidade, as normas para as 
eleições são as seguintes: 

Art. 46 - As chapas apresentadas deverão solicitar a inscrição até 30 (trinta) dias anteriores à data 
da eleição, na Assembleia Geral - AG. 

§ 1º - Os componentes da chapa deverão escrever seus nomes de forma legível e assinar como 
prova de aceitação. 

§ 2º - Não serão aceitas inscrições de candidatos concorrentes na mesma eleição para cargos 
diferentes, dentro da composição do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. 

Art. 47 - O processo eleitoral será estabelecido: 
a) Com votação por aclamação na assembleia convocada para essa finalidade, na sede ASCMCR 

ou em outro local, informado no edital; 
b) Não se aceitando votos por procuração e por correspondência. 
Art. 48 - Será considerada eleita à chapa que fizer maioria simples. 

 
Assim segue os assuntos em pauta do dia: 

 
1º - Leitura do edital 

 2º - Eleição do CF biênio 2022/2023 e CA quadriênio 2022/2023/2024/2025 
 

 
Marechal Cândido Rondon, 13 de outubro de 2021. 

                                                                                                                      
 

                                                                                                            
                                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                                           Sergio Luis Barbian  
                                                                                                                        Presidente da ASCMCR 
 

 Ao todo, 30 famílias merceden-
ses em situação de vulnerabilidade 
e que possuem o CadÚnico foram 
beneficiadas com alimentos do pro-
grama Agro Fraterno. O Centro de 
Referência de Assistência Social 
(CRAS) realizou a distribuição dos 

produtos que são repassados pelo 
Sistema CNA/Senar.

O prefeito Laerton Weber 
e a secretária de Assistência 
Social, Indiara Feix, participaram 
das entregas.

O programa Agro Fraterno é 

liderado pelo Sistema CNA/Senar, 
com apoio de entidades que se 
reuniram numa corrente solidária 
a fim de ajudar as famílias mais 
necessitadas atingidas pela grave 
crise gerada pela pandemia da 
Covid-19.

 Empresários de Marechal Ron-
don podem responder até o dia 
22 de outubro a um questionário 
que tem por objetivo levantar infor-
mações referentes à participação 
das empresas locais nas vendas 
para órgãos públicos (sejam estes 
municipais, estaduais ou federais). A 
iniciativa é do SEBRAE, da Associação 
Comercial e Empresarial (Acimacar) 
e da prefeitura, através da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo, 
por meio do Módulo Empresarial.

As respostas ajudarão a enten-
der as necessidades locais, com a 
finalidade de definir estratégias 
para orientar esforços e criar um 
ambiente que proporcione opor-
tunidades de fornecimento de 
produtos e serviços às entidades 
públicas pelas micro e pequenas 
empresas, além dos microem-
preendedores individuais (MEIs).

O tempo estimado para as 
respostas é de 5 minutos, e não 
há necessidade de identificação. 
Pede-se a colaboração do maior 
número de empresários possíveis 
para que os resultados reflitam a 
realidade do município, já que 
quanto mais verdadeiras forem 
suas respostas melhores estraté-
gias conseguiremos adotar.

O questionário pode ser acessado 
através do endereço: https://docs.goo-
gle.com/.../1FAIpQLSeT4QjVBvCEv4.../
viewform.

A ação integra o programa 

Compras Marechal, que objetiva 
incentivar empresas a participar 
de processos licitatórios, para 

fornecerem seus produtos para 
o município, fomentando, desta 
forma, a economia local. 

 Recentemente o Setor de 
Epidemiologia da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Nova 
Santa Rosa, realizou uma ação 
de combate à dengue nas escolas 
e creches da rede municipal. Os 
agentes da dengue fixaram car-
tazes sobre a importância de não 
deixar água parada. Na ocasião, 
também foram entregues sementes 
de crotalária, planta responsável 
por atrair libélulas, insetos que 
se alimentam dos ovos do Aedes 
Aegypti, exterminando, assim, o 
foco da dengue.

A Secretaria de Saúde alerta 
para que a população tome pro-
videncias para combater os focos 
da dengue, visto que, devido as 
chuvas recentes, é provável que a 

Empresários rondonenses são convidados a responder 
a um questionário sobre vendas  para órgãos públicos

Ação contra dengue é realizada em Nova Santa Rosa

água parada em locais indevidos 
seja utilizada pelo Aedes para se 
reproduzir. Por isso, todos devem 

fazer sua parte: Eliminar os focos 
dos criadouros é a melhor saída 
para evitar a doença. 
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