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Nova creche começa
a ser construída em
Entre Rios Do Oeste
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EXPEDIENT
FOTOS: ASSESSORIA

 Esta obra está
no nosso plano

de governo
 PREFEITO JONES HEIDEN

“ “

A obra é
certeza de

atendimento
com qualidade

para as crianças
e melhores

condições de
trabalho para os

educadores

“

SECRETÁRIA
MARILEI LERNER

“

A localização do novo prédio do
Cmei Padre Emílio é próximo ao
Colégio Estadual Ildo José Fritzen

A construção da nova creche é um
dos sonhos da comunidade entrerri-
ense. No dia 12 de março, este sonho
deixou o papel para se tornar reali-
dade. Na ocasião, o prefeito Jones
Neuri Heiden assinou o contrato para
execução da obra com a empresa
Lowe Construção Civil, Eireli-EPP, do
município de Santa Helena.

O certame contou com oito em-
presas da região que tinham interes-
se em concorrer para executar a obra.
A procura foi muito positiva para o
município, já que foi obtido um des-
conto de R$ 423.401,03.

O valor total da obra será de R$
1.237.018,50, oriundo de um financia-
mento do município com o Paraná Ci-
dade, que será pago conforme as me-
dições realizadas ao longo do ano.

A empresa Lowe tem prazo de 365
dias para concluir o serviço. No en-
tanto, o proprietário Vilson Lowe, co-
mentou que pretende entregar a obra
ainda em 2018. Assim, o ano letivo de
2019 inicia no Cmei Padre Emilio em
novo endereço.

Segundo a Secretária de Educa-
ção e Cultura Marilei Lerner, “A obra
representa muito mais que um so-
nho, é a certeza de atendimento com

qualidade para nossas crianças e me-
lhores condições de trabalho para
nossos educadores”.

Prefeito Jones afirma que, “É o nos-
so compromisso e esta obra está no
nosso plano de governo, mais uma vez
estamos mostrando a população que
reeleição não foi um erro, estamos hon-
rando com o compromisso que fize-

mos com os entrerrienses”.
 A nova creche terá condições de

atender 200 crianças, e, além das sa-
las de aula, contará com biblioteca,
sala para coordenação pedagógica,
direção, sala para estudos dos educa-
dores, sala para amamentação, cozi-
nha moderna e espaçosa, além das
outras estruturas obrigatórias.

Proprietário da empresa Lowe Construção Civil, Eireli-EPP, Vilson Lowe,
secretária de Educação e Cultura Marilei Lerner e prefeito Jones Heiden

 Pretendemos
entregar a
obra ainda
em 2018

VILSON LOWE,
RESPONSÁVEL PELA

CONTRUTORA

“ “



03INFORMAÇÃO Entre Rios em DestaqueAbril de 2018

Programação em homenagem
ao dia Internacional da Mulher é
sucesso em Entre Rios do Oeste

O dia Internacional daInternacional daInternacional daInternacional daInternacional da
MulherMulherMulherMulherMulher nasceu nos Estados Uni-
dos no século XIX. Naquela épo-
ca, houve um manifesto que
contou com a colaboração de
mais ou menos 130 funcionári-
as de uma indústria que
buscavam melhores condições
de trabalho e melhores salários.

Desde então, o mundo intei-
ro celebra a data. Todas as co-
memorações procuram mostrar
às comunidades e principal-
mente às mulheres que a parti-
cipação delas na sociedade é de
suma importância.

Em Entre Rios do Oeste não é
diferente. Na noite do último dia
23, o município realizou um
evento diferenciado para home-
nagear as mulheres entrerrienses.

Na ocasião, a Secretaria de As-
sistência Social do município,
proporcionou às participantes a
apresentação do grupo de artes
circenses do Centro de Convivên-
cia da Criança e do Adolescente.

Após a apresentação das
crianças, a psicóloga Deise
Rosa realizou uma palestra
sobre a mulher na atualidade
e seus conceitos.

Dezenas de mulheres de to-
das as idades prestigiaram o
evento e puderam ter uma noite
diferente com descontração e
muita alegria, além de voltarem
para casa carregando uma por-
ção a mais de conhecimento.

A Secretária de Assistência
Social, Joseli Lerner, agradece a
todas as mulheres que prestigia-
ram o evento, “isso mostra que
as mulheres têm interesse em
melhorar suas vidas e também
sua autoestima”.

Ao final da palestra, foi ofe-
recido um coquetel para as par-
ticipantes da programação.

A programação especial
alusiva ao dia Internacional da

Mulher aconteceu na sexta-
feira, 23 de março

Mulheres entrerrienses
participaram da palestra com a

psicóloga Deise Rosa

Conforme a secretária de Assistência Social,
Joseli Lerner, “a participação das mulheres na
homenagem mostra o interesse delas em
melhorar suas vidas e sua autoestima”

Apresentação do grupo de artes circenses do Centro
de Convivência da Criança e do Adolescente

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 O aluno entrerriense Ma-
theus Henrique Egewarth foi
aprovado no vestibular do cur-
so de Música da UNILA - Uni-
versidade Federal da Integra-
ção Latino-Americana de Foz
do Iguaçu.

Matheus participou ativa-
mente das oficinas de música
oferecidas no Centro Cultural
através da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura de Entre
Rios do Oeste, sendo, coro in-
fantil e bateria, de 2010 a 2013,
com o professor Anderson Back.

Nos últimos anos, tem parti-
cipado da oficina de piano e coro
municipal juvenil “Villa-Lobos”
com o professor Gerson Daniel
Giese. Também participaram da
formação de Matheus o profes-
sor de violão, Roberto Schu-
mann; e Michele Coelho, da área
de técnica vocal.

Para a coordenadora da Cul-
tura, professora Rejane Vogt An-
derle, o sucesso de Matheus de-

Aluno da cultura de Entre Rios
do Oeste é aprovado em Música

monstra o quanto essas oficinas
de arte, oferecidas no Centro
Cultural tem qualidade, além de
docentes preparados para insti-
gar o gosto pela prática de músi-
ca e arte. Ela destaca também,
que toda formação musical do
aluno foi realizada no Centro
Cultural de Entre Rios do Oeste,
de onde tem formação o regente
do coro Infanto-juvenil e profes-
sor de música Anderson Back.

Segundo o regente Gerson,
Matheus tem se destacado, inclu-
sive, como pianista dos coros do
Movimento Coral Juvenil, o que
lhe trouxe uma preparação extra
para a prova prática de instru-
mento, requisitado na 2ª fase do
vestibular para música.

Além do piano, Matheus
também toca percussão, bateria
e é coralista do naipe de 2º tenor
dos coros municipal juvenil “Vi-
lla-Lobos”, do Coro Jovem Mas-
culino “Nós da Voz” e ainda atua
como vídeo designer dentro do

Movimento Coral Juvenil®, di-
vulgando as ações deste nas mí-
dias sociais.

A secretária municipal de
Educação e Cultura, professo-

Coordenadora de cultura
professora Rejane Vogt
Anderle, o aluno
Matheus Henrique
Egewarth e o professor
Gerson Daniel Giese

Escola Municipal
Presidente Médici recebe
reforma e melhorias

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

 Umas das prioridades da
atual administração é a Educa-
ção. Por isso, oferecer melho-
res condições de ensino e

Educação e Cultura, tem investido
em reformas no prédio da Escola
Municipal Presidente Médici.

Foram colocados pavers,
promovidos consertos nos telha-
dos e elevação de muros que
cercam o educandário. Além
disso, houve a troca da cerâmi-
ca de todo o saguão e corredo-
res. Nas três salas de aula, que
continham tacos de madeira,
também foi colocado cerâmica.

O ginásio de Esportes da es-

No saguão, salas de aula e corredores
foi colocado cerâmica.

A quadra da escola
recebeu nova pintura

ra Marilei Lerner, salienta que
o município sente-se honrado
em ver um filho entrerriense se
destacando nas artes musicais
depois de anos de estudos e

dedicação nas aulas, espetá-
culos, recitais e apresentações
locais e regionais, sempre le-
vando o nome e a cultura de
Entre Rios do Oeste.

aprendizagem é critério para al-
cançar este objetivo. Sendo as-
sim, o poder público de Entre Rios
do Oeste, através da Secretaria de

cola também passou por melho-
rias. Nele refez-se a pintura de
toda a quadra.

Inclusive as áreas internas e
externas da escola receberam
nova pintura.

Neste ano ainda, deve acon-
tecer a finalização da II etapa de
prevenção de incêndio. E na se-
quencia, será solicitado ao Cor-
po de Bombeiros, a aprovação
das readequações para atender
a norma padrão.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 Da sexta-feira (30) até domin-
go (01), no Parque de Lazer de
Entre Rios do Oeste, aconteceu
a programação do 5° Encontro
Sul-americano de Kayakfishing.

Com o apoio da Secretaria de
Indústria, Comércio, Turismo e De-
senvolvimento Econômico do mu-
nicípio, entidades e empresas par-
ceiras e patrocínio da Itaipu, as atra-
ções realizadas nos três dias, obti-
veram excelente resultado. Cente-
nas de pessoas, inclusive de outros
países, prestigiaram o evento.

Foram mais de 15 mil reais
em premiações entre sorteios
de caíques, brindes e passei-

Encontro de Kayak fishing é
sucesso em Entre Rios do Oeste

Equipe A. Rambo é campeã do campeonato
municipal de futsal de Entre Rios do Oeste

 As cinco partidas finais do campeonato mu-
nicipal de futsal de Entre Rios do Oeste foram re-
alizadas sequencialmente no Ginásio de Espor-
tes Laudir Luiz Anderle.

A rodada esportiva iniciou com os meninos
da categoria Infantil. As mulheres também parti-
ciparam do campeonato.

A artilheira feminina foi a atleta Vanessa de Oli-
veira, a defesa menos vazada foi da Equipe 01 e o
Troféu Disciplina foi concedido a Equipe 04.

O artilheiro veterano foi Jair Miguel Wochner, a
defesa menos vazada foi do Clube Atlético, e o Tro-
féu Disciplina coube à Equipe do Parque Verde.

A categoria Livre onde se enquadram os atletas
selecionáveis do município fechou a maratona es-
portiva da noite. A equipe A. Rambo, além de ser
campeã conquistou o troféu de defesa menos vaza-
da. O atleta artilheiro foi Luís Fernando Farinha, e o
Troféu Disciplina foi para LG Magalhães.

A partida finalA partida finalA partida finalA partida finalA partida final
Para a equipe Cerâmica Stein o segundo confronto iniciou desfavorável em
função da derrota por 5 a 4 na primeira partida. Havia a necessidade de ir
ao ataque para reverter o placar e provocar uma prorrogação. Porém, o
jogo terminou em 3 a 3, A A. Rambo consagrou-se campeã e conquistou o
troféu Ervino Hentges.  Durante todo o campeonato, os atletas brilharam
em quadra, dando ao público que lotou o Ginásio a certeza de que pode
ser formada uma equipe respeitável para o nível regional.

os de chalanas.
O Secretário da pasta, Adilson

de Oliveira (Fofo), agradeceu a
presença de todos no evento. “Es-
tamos muito agradecidos pelo
empenho e dedicação para que o
5° Encontro Sul-americano de
Kayak fishing pudesse acontecer,
e mais felizes ainda, pelo sucesso
que o encontro teve”.

O prefeito Jones Heiden, afir-
mou que o município estará
sempre disposto a realizar ativi-
dades que engrandeçam e le-
vem o nome de Entre Rios do
Oeste de forma positiva para ou-
tros lugares e países.

O prefeito Jones também prestigiou o evento

O 5° Encontro Sul-americano de Kayakfishing aconteceu no Parque de Lazer de Entre Rios do Oeste

1º LUGAR1º LUGAR1º LUGAR1º LUGAR1º LUGAR

 Equipe Corinthians (Categoria infantil)
 Equipe Flamengo (Categoria mirim)
 Equipe 04 (Categoria juvenil)
 Equipe 03 (Categoria feminina)
 Clube Atlético (Categoria veteranos)
 Equipe A.Rambo (Categoria livre)

2º LUGAR2º LUGAR2º LUGAR2º LUGAR2º LUGAR

 Equipe Palmeiras (Categoria infantil)
 Equipe Atlético (Categoria mirim)
 Equipe 03 (Categoria juvenil)
 Equipe 02 (Categoria feminina)
 Equipe Cerâmica Stein (Categoria veteranos)
 Equipe Cerâmica Stein (Categoria livre)

3º LUGAR3º LUGAR3º LUGAR3º LUGAR3º LUGAR

 Equipe São Paulo (Categoria infantil)
 Equipe Grêmio (Categoria mirim)
 Equipe 01 (Categoria juvenil)
 Equipe 01 (Categoria feminina)
 Equipe do Palmeirinhas (Categoria veteranos)
 Equipe Metalúrgica Demaq (Categoria livre)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Equipe A.
Rambo,
campeã
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 Na penúltima semana de
março, aconteceu a primeira
reunião do ano do Conselho de
Segurança Alimentar Nutricio-
nal  (Consea) do município de
Entre Rios do Oeste.

Na ocasião estiveram presen-
tes representantes da Apoer, Se-
cretaria de Educação, Asseper,
APMF municipal, APMF estadu-
al e secretaria de Assistência So-
cial, além da presidente do Con-
selho, a nutricionista Josiani S.
Thomas e a vice-presidente, Ana
Paula Besen Maldaner.

Segundo a presidente Josiani,
a reunião foi realizada para orga-
nizar o Calendário das ações e ati-
vidades do ano de 2018.

Josiani comenta que neste
dia também foi colocada em
pauta, a elaboração e concreti-
zação do Plano de Segurança ali-
mentar no município, porque a
preocupação com a segurança
alimentar e nutricional é funda-
mental em Entre Rios do Oeste.

De acordo com prefeito Jo-
nes Neuri Heiden, “O papel da
Administração é garantir justi-
ça social, através de politicas
públicas. E há esta urgência
que é a garantir uma boa ali-
mentação”, comenta.

Conselho de Segurança Alimentar Nutricional de
Entre Rios do Oeste tem primeira reunião de 2018

A Administração Munici-
pal através das Secretarias de
Saúde e Educação e Cultura
em parceria com o Colégio Es-
tadual Ildo José Fritzen, reali-
zaram no último mês de mar-
ço as atividades referentes ao
Programa Sorriso Saudável.

A etapa inicial do Programa
foi realizada na Unidade de Saú-
de Eugênio Schwancke, onde
foram feitas as estratificações de
risco em saúde bucal e os exa-
mes clínicos bucais de todos os
alunos matriculados, sendo a
faixa etária abrangida de 10 à 19
anos de idade.

O Programa Sorriso Saudável
faz parte do Programa Saúde Es-
colar (PSE) e desde 2017 se es-
tendeu aos alunos do Colégio

Estadual, onde são realizadas
atividades preventivas e educa-
tivas em relação à saúde bucal
dos estudantes.

Quinzenalmente, ao decorrer
do ano, serão realizadas pela ci-
rurgiã-dentista e sua auxiliar, es-
covações supervisionadas, bo-
chechos com flúor. Além disso,
foram entregues novos kits de
higiene bucal aos alunos.

Segundo a secretária de saú-
de do município, Marcia Erbes,
o programa reflete em uma gran-
de melhora na saúde bucal, pois,
com as atividades realizadas os
alunos são estimulados a manter
os dentes em bom estado e zelar
pela higiene bucal com hábitos
alimentares que contribuem para
a prevenção de doenças.

Participantes da primeira
reunião do ano do Conselho

de Segurança
Alimentar

Nutricional 
(Consea)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 A reunião foi realizada para
organizar o Calendário das ações e

atividades do ano de 2018

Programa Sorriso Saudável tem continuidade em Entre Rios do Oeste

Alunos do Colégio Estadual Ildo Jose Fritzen participam do Programa Sorriso
Saudável na Unidade de Saúde Eugênio Schwancke

 DIVULGAÇÃO
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A administração munici-
pal, juntamente com a se-
cretaria de esportes e lazer
e assistência social, inicia-
ram um projeto inovador
com as crianças de Entre
Rios do Oeste.

O projeto intitulado como
“Iniciação Esportiva” abrange,
num primeiro momento, ativi-
dades de coordenação motora
para crianças de 05 a 09 anos
atendidas pelo Creas, Cras e
Centro de Convivência da Crian-
ça e do Adolescente, proporcio-
nando a esse público o maior
contato possível com as ativida-
des esportivas e de lazer.

O projeto de iniciação es-
portiva acontece nas terças e
quintas- feiras, às 10 horas e
16 horas no ginásio de espor-
tes Laudir Luis Anderle. É rea-
lizado pelos profissionais de
educação física da secretaria
municipal de esportes.

Num segundo momento,
haverá um trabalho com um
grupo de mulheres atendidas
pelo Cras, com pilates solo para
as mesmas com encontros a
cada duas semanas nas quin-

Projeto Iniciação Esportiva é
realizado em Entre Rios do Oeste

O Programa Família Acolhe-
dora cadastra e capacita famílias
de uma determinada comunida-
de para receberem em suas ca-
sas, durante um período, crian-
ças e adoles-
centes em situ-
ação de riscos
pessoais e soci-
ais. Essa família
deve acolher e
amparar a cri-
ança e o adolescente com amor
possibilitando-o conviver na co-
munidade de forma sadia.

Em Entre Rios do Oeste, esse
programa existe desde o ano de
2014, quando foi instituído por Lei
Municipal. No mês de março, o
Família Acolhedora capacitou
duas famílias entrerrienses inscri-
tas e selecionadas, preparando-as

para receber crianças ou adoles-
centes afastados de sua família de
origem por medida de proteção.

A equipe do Programa, a as-
sistente social e psicóloga utiliza-

ram metodologi-
as de oficinas de
modo dinâmico.
Também foram
apresentados e
discutidos temas
relevantes ao Pro-

grama, como políticas públicas,
processo de acompanhamento,
papel da família acolhedora, com-
portamentos frequentes observa-
dos nas crianças e adolescentes
acolhidos, entre outros.

As famílias receberam a
certificação da capacitação e
terão acompanhamento per-
manente da equipe.

Programa Família Acolhedora realiza capacitação

Interessados em participar do programa devem procurar o Creas do município,
localizado na Rua Mauricio Cardoso, 890, Centro, telefone 45-3257-1683.

Em março, o programaEm março, o programaEm março, o programaEm março, o programaEm março, o programa
Família AcolhedoraFamília AcolhedoraFamília AcolhedoraFamília AcolhedoraFamília Acolhedora

capacitou duascapacitou duascapacitou duascapacitou duascapacitou duas
famílias entrerriensesfamílias entrerriensesfamílias entrerriensesfamílias entrerriensesfamílias entrerrienses

Famílias participantes da capacitação juntamente com a equipe do programa, assistente social e psicóloga

DIVULGAÇÃO

  Projeto “Iniciação
Esportiva” acontece nas

terças e quintas- feiras no
ginásio de esportes Laudir

Luis Anderle

DIVULGAÇÃO

tas-feiras às 15 horas.
E num terceiro momento do

projeto, serão realizadas no de-
correr do ano ações envolven-
do as famílias em quatro mo-
mentos distintos.

Segundo a Secretária de Es-
portes e Lazer, Joceli Wickert
Schmitt, o projeto que está sen-
do realizado é muito produtivo,
pois, as crianças passam por
momentos de descontração e

entretenimento, seja com ativi-
dades lúdicas ou mesmo de prá-
tica esportiva.

Já a Secretária de Assistência
Social, Joseli Stein Lerner, anali-
sa que essa nova atividade é de

extrema importância para o de-
senvolvimento das crianças e
adolescentes no aspecto psico-
motricidade, mas principalmen-
te no desenvolvimento dos alu-
nos nos aspectos sociais.

“O projeto é muito produtivo.“O projeto é muito produtivo.“O projeto é muito produtivo.“O projeto é muito produtivo.“O projeto é muito produtivo.
As crianças passam porAs crianças passam porAs crianças passam porAs crianças passam porAs crianças passam por

momentos de descontraçãomomentos de descontraçãomomentos de descontraçãomomentos de descontraçãomomentos de descontração
e entretenimento”e entretenimento”e entretenimento”e entretenimento”e entretenimento”

Joceli Wickert Schmitt,
secretária de Esportes e Lazer
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Peça “Thiltapes,
A Caçada Final

No dia 17 de Abril, às 20h o Centro Cultural Armindo Back será palco de
uma grande atração humorística. A peça “Thiltapes, a Caçada Final” chega
ao município com o apoio da prefeitura, além de empresas parceiras. Os
ingressos podem ser adquiridos na Lanchonete e Sorveteria Bom Gosto e

no Hotel e Pizzaria Casa da Minda. Antecipados ao valor de R$ 30 (inteira)
e R$ 15 (estudantes e idosos). E no dia da atração ao valor de R$ 60.

Prefeito Jones HeidenJones HeidenJones HeidenJones HeidenJones Heiden e a primeira-dama LeaneLeaneLeaneLeaneLeane, ele aniver-
saria na próxima quarta-feira (11). Parabéns!

A pequena Isadora PIsadora PIsadora PIsadora PIsadora Porororororto Vto Vto Vto Vto Vicenteicenteicenteicenteicente, que
completa seu primeiro ano no próximo dia 12.

JadsJadsJadsJadsJads e JadsonJadsonJadsonJadsonJadson já
são presença
confirmada na
Festa dos 25 anos
do Município

Os namorados
Júnior SteinJúnior SteinJúnior SteinJúnior SteinJúnior Stein

e CarolineCarolineCarolineCarolineCaroline
SpiesSpiesSpiesSpiesSpies

Julia Camila WJulia Camila WJulia Camila WJulia Camila WJulia Camila Wochnerochnerochnerochnerochner, atual Miss
Entre Rios do Oeste, que em junho
passará a coroa para a nova Miss
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O vereador presidente Ênio
Luiz Foliatti está há um ano e três
meses presidindo a Câmara de
Entre Rios do Oeste. Pautado na
economia do dinheiro público,
o Poder Legislativo cumpriu im-
portante trabalho nestes meses.
Foram votadas várias indicações
e requerimentos de autoria dos
vereadores e dezenas de proje-
tos de lei do executivo, todos vi-
sando o crescimento do muni-
cípio e o atendimento das neces-
sidades dos entrerrienses.

Segundo Foliatti, “Apesar de
cada um defender seu lado parti-

Presidente da Câmara de Entre Rios do
Oeste destaca o trabalho dos vereadores

dário ou sua ala política, há uma
grande harmonia entre os verea-
dores. Deste modo, fica fácil ad-
ministrar a casa de leis e também
as sessões”. Outro ponto de des-
taque é o bom entrosamento en-
tre os poderes legislativo e Exe-
cutivo. “Reunimo-nos todas as
segundas-feiras com o Prefeito e
até mesmo com secretários,
onde são apresentados para nós
os projetos que serão pauta na
sessão ordinária. Assim, anteci-
pamos as análises e registramos
as decisões preliminares de cada
projeto até a votação”.

O município de Entre Rios
do Oeste, através da Secreta-
ria de Esportes, recebeu re-
centemente do Governo do
Estado do Paraná materiais es-
portivos referentes ao Progra-
ma Lazer Paraná.

Os materiais serão usados no
projeto intitulado como “Inicia-
ção Esportiva” que abrange ati-
vidades de coordenação moto-
ra para crianças de 05 a 09 anos
atendidas pelo Creas, Cras e
Centro de Convivência da Crian-
ça e do Adolescente, proporcio-
nando a esse público o maior
contato possível com as ativida-
des esportivas e de lazer.

“Esse material será muito

O prefeito Jones Heiden jun-
tamente com o vice Ari Malda-
ner e os secretários têm desem-
penhado em dia os pedidos dos
vereadores. Isso demonstra que
os dois poderes tem o mesmo
objetivo que é o desenvolvimen-
to e crescimento de Entre Rios
do Oeste e sua gente.

O presidente e os vereadores
convidam a população entrerri-
ense para participar das sessões
ordinárias realizadas todas as
segundas-feiras às 18 horas. Fo-
liatti ressalta que a participação
popular é muito importante.

bem aproveitado para que
crianças e adolescentes pos-
sam praticar atividades físi-
cas além de criar bons cida-
dãos para um futuro próxi-
mo”, ressaltou a secretária de
Esportes, Joceli Schmitt.

O prefeito Jones Neuri Hei-
den, comentou que o investi-
mento do Estado no Esporte é
um dos caminhos para transfor-
mar a vida das crianças e ado-
lescentes em risco de vulnerabi-
lidade social.

Os materiais esportivos re-
cebidos são: bolas de vôlei,
futebol, futsal, basquete, pe-
tecas, frescobol, jogos de
mesa e bambolês.

Entre Rios do Oeste recebe materiais
esportivos do Programa Lazer Paraná

As sessões ordinári-
as Câmara de

Vereadores de Entre
Rios do Oeste

acontecem todas as
segundas-feiras

 às 18 horas

DARIO LOCH

Vereador Ênio
Luiz Foliatti,
presidente da
Câmara de
Vereadores de
Entre Rios do
Oeste
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 Prefeito e
secretários

receberam os
materiais

esportivos
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27ª Feira do Comércio
acontece a partir de hoje
em Entre Rios do Oeste

 A tradicional Feira do Comér-
cio realizada semestralmente já faz
parte do calendário da cidade.

A 27ª edição, organizada pela
Associação Comercial e Empresa-
rial de Entre Rios do Oeste (Acier)
e Conselho da Mulher Empresá-

ria, começa hoje (05) e segue até
este sábado (07).

A Feira tem como objetivo fo-
mentar o giro do estoque nas em-
presas entrerrienses e transfor-
má-lo em recursos para o comér-
cio. Além disso, oferece à popu-

lação a oportunidade de adqui-
rir produtos de qualidade com
preços promocionais. 

Cada empresa fará sua promo-
ção na própria loja.

No sábado o atendimento é
facultativo.

      Hoje, quinta-feira (05) – 08 horas às 18h30
      fechando ao meio-dia;

 Amanhã, sexta-feira (06) – 08 horas às 18h30
     sem fechar ao meio-dia;

 Sábado (07) – 08 às 16 horas – sem fechar ao meio-dia.

CONFIRA O HORÁRIO CONFIRA O HORÁRIO CONFIRA O HORÁRIO CONFIRA O HORÁRIO CONFIRA O HORÁRIO ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL
DE ADE ADE ADE ADE ATENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTO DO COMÉRCIO DO COMÉRCIO DO COMÉRCIO DO COMÉRCIO DO COMÉRCIO

Acier elege nova diretoria em abril
e comemora 25 anos em maio

No próximo dia 13, a Associ-
ação Comercial e Empresarial de
Entre Rios do Oeste (Acier) vai
realizar a eleição para compor
sua nova diretoria. O estatuto da
entidade permite a reeleição dos
gestores. O atual presidente da
associação, Alexandre Luiz

Stein, coloca seu nome à dispo-
sição do cargo mais uma vez.

“Quando colocamos nossos
nomes à disposição, prevíamos
uma continuidade no mandato,
conforme permite o estatuto.
Para a nova gestão, o foco será o
associado. Nos últimos dois
anos, a Associação passou por
um processo de certificação
onde tivemos que alinhar diver-
sos processos internos,” ressalta
Alexandre.

Somente será admitido o re-
gistro de candidatos em chapas

completas, para gestão biênio
2018/2020, que deverá conter os
nomes dos candidatos à Direto-
ria Executiva e do Conselho Fis-
cal, até 72 horas antes do início
do pleito, conforme Art. 40º do
Estatuto Social, sendo que as
mesmas deverão ser protocola-
das na Acier.

A eleição acontecerá na Sede
da entidade, das 08h30 às 17 ho-
ras, fechando ao meio-dia. Às
17h30 do mesmo dia será apu-
rada a votação seguida pela pres-
tação de contas.

Alexandre Luiz
Stein colocou seu

nome à disposição
para continuar

como presidente

 25 anos 25 anos 25 anos 25 anos 25 anos
Por outro lado, no dia 18 de maio a
entidade comemorará oficialmente seu 25º
aniversário, que completou em 14 de
janeiro de 2018. Em comemoração ao
jubileu de prata, optou-se por realizar neste
dia um jantar dançante.
Nesta ocasião a diretoria da Associação
Comercial Biênio 2018/2020 e do Conselho
da Mulher Empresária e Executiva de Entre
Rios do Oeste tomará posse.
O evento será em parceria com a
administração municipal, que fará o
lançamento oficial da Campanha Nota
Fiscal Premiada e também às festividades
em comemoração ao 25º aniversário de
emancipação política e administrativa do
município.

Dia das mãesDia das mãesDia das mãesDia das mãesDia das mães
No dia 1º deste mês, a Acier lançou a
Promoção Dia das Mães, com o apoio da
Sicredi Aliança PR/SP. A campanha está
programada para encerrar no dia 14 de maio,
data em que será realizado o sorteio.
Para concorrer é necessário fazer compras nas
lojas credenciadas à promoção e preencher o
cupom. Ao todo serão sorteados nove
prêmios: uma poupança Sicredi no valor de
R$100,00, seis vales-compras de R$250 e
dois de R$ 500.
O presidente da Acier, Alexandre Luiz Stein,
afirma que a promoção visa valorizar e ao
mesmo tempo fortalecer o comércio local,
além de premiar quem faz compras na cidade.
“O sorteio será realizado às 16 horas na sede
da Acier. Convido a todos para prestigiar e
desejo boa sorte aos participantes”, comenta.
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