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O município de Quatro Pontes é destaque 
nacional. Indicadores apontam que a locali-
dade se encontra no topo, frente a cente-
nas de municípios brasileiros. Isso se deve 
a vários fatores, como uma economia forte, 
através da indústria, comércio e agronegó-
cio, uma população trabalhadora e devido 
a administradores públicos comprometidos 
com o desenvolvimento do município e com o 
bem-estar da população.

A gestão 2021-2024 tem a frente o pre-
feito João Laufer. Ele que foi reeleito nas 
eleições de 2020.

João é nascido em Quatro Pontes e seu pai 
é um dos pioneiros do município. Sua família é 
formada por nove irmãos. Há 28 anos é casado 
com Odete Laufer, com quem tem três filhos: 
Mayara, Gustavo e Guilherme. João tem 50 anos 
e sempre teve forte atuação na comunidade. Foi 
eleito vereador por quatro mandatos, sendo que 
ingressou na política no ano de 1995. 

João atuou como presidente da Câmara de 
Vereadores, diretor do Departamento de Saúde 
(por um ano e dois meses), foi presidente da 
APMF do Colégio Estadual Quatro Pontes e tem 
como profissão corretor de imóveis. Entre as 
conquistas pessoais, a conclusão do curso supe-
rior em Gestão Pública, na FAEL, que veio para 
somar na qualidade administrativa.

Sobre sua gestão, o prefeito quatropontense 
revelou que constantemente recebe represen-
tantes de empresas e indústrias interessadas 
em se instalar no município. “São muitos os 
empreendimentos já instalados no município e 
periodicamente surgem novos. Isso tudo contri-
bui para a geração de empregos e renda e com-
prova o potencial da cidade”, ressaltou.

Muitas obras públicas estão em anda-
mento no município. São obras estruturantes, 
como o asfaltamento de estradas rurais. Já 
foram vários quilômetros pavimentados em 
parceria com agricultores, governos do estado 

Quatro Pontes: município em 
constante desenvolvimento

João Laufer – Prefeito de Quatro Pontes

Temos que parabenizar a todos os moradores de Quatro Pontes, especialmente 
os pioneiros. Todos pensam no bem comum e no desenvolvimento do 

município. Unidos, fazemos a diferença. Que Deus abençoe a todos. Parabéns 
ao município pelo 29º aniversário de emancipação.

JOÃO LAUFER

e federal e Itaipu. “Temos importantes parcei-
ros. Estas obras são muito importantes, espe-
cialmente para o interior. Tudo isso é possível 
graças a uma Câmara de Vereadores bastante 
comprometida. Todos trabalhando unidos, 
buscam obras e ações para o município, por 
isso as coisas acontecem. Tudo em benefício 
dos munícipes e para o desenvolvimento de 
Quatro Pontes”, salientou.

Uma importante obra que já é realidade é a 
Rua Coberta. O mandatário municipal ressalta 
que outras obras devem ser realizadas até o 
final desta gestão, como uma nova creche, o 
lago municipal, o Centro Dia e o Pronto Aten-
dimento 24 Horas. “Já estamos buscando os 
recursos, inclusive com deputados envolvidos 
no processo de busca da verba. Não vamos 
medir esforços para que estas obras se tornem 
realidade. A creche irá atender mais crianças, 
o Centro Dia irá atender os idosos, durante o 
dia, enquanto os seus familiares trabalham. Já 
o Pronto Atendimento 24 Horas é uma neces-
sidade urgente, para melhorar ainda mais o 
atendimento na área da saúde a população 
quatropontense”.

Casas populares, reforma de espaços 
públicos, construção de praças esportivas e 
o funcionamento da rodoviária, também são 
ações que estão no radar da atual adminis-
tração municipal. Sobre estes assuntos, João 
Laufer menciona que a rodoviária já está fun-
cionando. Quanto as casas populares, 31 já 
são realidade e outras 31 já foram sinalizadas, 
portanto, serão 62 residências populares para 
o município. Quanto a reforma dos espaços 
públicos, já foram concluídas várias obras, 
como a reforma da prefeitura, do centro de 
eventos, do centro da juventude, CRAS, giná-
sio de esportes e escola. As praças esportivas 
também receberam melhorias, como o campo 
de futebol que está em obras, o campinho da 
praça, parques infantis foram reformados e a 

areia foi substituída por grama sintética, entre 
outros. “Até o final deste mandato todos os 
espaços físicos públicos deverão receber aten-
ção especial”, ponderou.

A frota de veículos e o parque de máquinas 
também estão recebendo atenção especial, atra-
vés da renovação de automóveis e maquinários. 
Isso, segundo Laufer, faz com que haja eficiência 
nos serviços e economicidade aos cofres públi-
cos, já que se investe menos em reformas e con-
sertos. “Estamos constantemente investindo na 
renovação da frota de veículos e maquinários, 
seja com recursos próprios, seja com recur-
sos estaduais e federais. Inclusive, máquina 
pesadas. Temos a sinalizações de mais proje-
tos, que em breve devem se tornar realidade. 
Estamos administrando os recursos públicos 
com muito rigor e eficiência. Isso se converte 
em mais obras e benefícios. Muitos projetos 
ainda estão previstos até o fina de 2024. Qua-
tro Pontes está em franco desenvolvimento”, 
mencionou o prefeito.  
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A Secretaria Municipal de Administração está à frente 
das reuniões de revisão do Plano Diretor

Parabéns Quatro Pontes são 29 anos de progresso e conquistas, me 
orgulha fazer parte desta história, contribuir para o crescimento do 

município. Juntos somos mais fortes. Parabéns munícipes.
TIAGO HANSEL  

SETEMBRO 2021 l 06

Tiago Hansel – Vice-Prefeito e 
Secretário Municipal de Administração

Uma gestão pública de 
qualidade inicia com um bom 
planejamento estratégico

A Secretaria Municipal de Administra-
ção de Quatro Pontes é comandada pelo 
vice-prefeito Tiago Hansel. A Secretaria é 
responsável pelo sistema de gestão admi-
nistrativa integrada do município, super-
visionando a estrutura funcional e realiza 
a coordenação e controle dos serviços 
administrativos. A Secretária de Adminis-
tração também é responsável por realizar 
o planejamento integrado do município, 
assessorando o executivo e a administra-
ção, buscando garantir sempre o melhor 
para Quatro Pontes e a sua população. 

Graças a uma gestão pública de qua-
lidade e um planejamento estratégico que 

atenda às necessidades dos munícipes, a 
cada ano, Quatro Pontes vem se destacado 
mais e mais na qualidade de vida de seus muní-
cipes. É um cuidado especial na saúde, cultura, 
esporte, laser, geração de empregos e investi-
mentos na infraestrutura de todo o município.  

Cortada pela importante BR-163, Quatro 
Pontes está em uma das mais importantes 
rotas comerciais de nosso País, ponto impor-
tante para a instalação de empresas dos mais 
variados ramos de negócio, gerando riqueza 
para o município, emprego e renda para os 
munícipes. Neste sentido, a Secretaria Muni-
cipal de Administração é peça chave para ala-
vancar o crescimento de Quatro Pontes.

Poder Público de Quatro Pontes firma convênio 
de quase R$ 3 milhões com a Itaipu

31 famílias realizam o sonho da casa própria assinando o contrato para 
edificação de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida

Quatro Pontes ganha reforço policial diário com apoio 
24 horas. A reivindicação veio do município e foi 
acompanhada pela Secretária de Administração

O secretário de Administração de Quatro Pontes, 
vice-prefeito Tiago Hansel, recebeu, a visita do 
assessor da Casa Civil, José Carlos Mariussi para 
apresentar as demandas do município
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São 29 anos de Quatro Pontes, terra de um povo ordeiro e trabalhador, 
muito me orgulha fazer parte desta história que ainda tem muito 

para ser escrita. Parabéns Quatro Pontes!
PAULO BRANDT
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Paulo Brandt  
Secretaria Municipal de Finanças

Uma competente política 
fiscal e financeira garante 
um orçamento positivo  

A Secretaria Municipal de Finanças é 
administrada por Paulo Brandt, com vasta 
experiência em administração municipal, 
podendo assim contribuir mais uma vez para o 
crescimento de Quatro Pontes. Contando sem-
pre com uma excelente equipe de trabalho.

Formular e propor uma boa e correta 
política fiscal e financeira do município é 
umas das principais funções da Secretaria 
de Finanças. A frente da Secretaria, Paulo 
busca exercer a administração financeira e 
tributária do município, sempre pensando no 
melhor de Quatro Pontes. A Secretaria diaria-
mente acompanha e fiscaliza a arrecadação 
das transferências intergovernamentais no 
âmbito do município, dirigindo a preparação 
de balanços, balancetes e prestações de con-
tas do governo municipal, entre outros.

A atual administração municipal, busca 
com a ajuda da Secretaria de Finanças, man-
ter a economicidade municipal com inves-
timento pensados na população de Quatro 
Pontes, algo sempre primado pela gestão. 
Com diversos projetos prioritários para o 

segundo mandato, o governo municipal tem 
uma atenção especial nas áreas de desenvol-
vimento econômico, educação, agricultura, 
saúde e infraestrutura.

Com uma série de investimentos conquis-
tados e programados para acontecerem em 
2021 e 2022, a Secretaria de Finanças terá um 
papel fundamental para garantir que recur-
sos elencados ao município sejam geridos da 
forma mais transparente e correta possível. 

Entre setembro de 2020 e agosto de 
2021 a Secretaria de Finanças formalizou 94 
novas empresas, entre elas MEI’s, ME e EPP. 
Neste período, também aconteceu mais de 
130 movimentações de interesse imobiliário, 
envolvendo compra e venda de imóveis urba-
nos e rurais. Esses números mostram o cres-
cimento diário de Quatro Pontes.

Atualmente a Secretaria também está 
revisando e atualizando todo o Código Tri-
butário Municipal, que havia sido implantado 
em 1993 e sofreu desgastes legais, trazendo 
assim maior segurança legal aos contribuin-
tes e equilíbrio financeiro ao erário. 

Quatro Pontes é o 3º município entre os 100 
melhores do país destaca-se no quesito bom 
para morar e para se investir. A qualificação tão 
formidável é do levantamento “Cidades Excelentes”

O secretário de Finanças de Quatro Pontes, Paulo 
Brandt, participou de importante encontro com o 
secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge 
Seif Junior, para tratar da ampliação da piscicultura 
em nível regional

 Índice CFA de Governança 
Municipal é apresentado à 
administração de Quatro 
Pontes buscando através de 
dados consolidados mostrar 
quais seriam as possíveis 
oportunidades de melhorias 
no município

O secretário de Finanças, 
Paulo Brandt, participa 

constantemente de 
reuniões e encontros 

para promover e discuti o 
melhor para o município 

de Quatro Pontes 
frente a administração 

municipal 
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O ciclismo e um dos destaques no esporte de Quatro Pontes

Encontro de danças folclóricas 
realizado antes da pandemia

No departamento de Cultura, são oferecidas 23 
atividades culturais gratuitas onde mais de 500 
alunos frequentam semanalmente a Casa da Cultura

Quatro Pontes...orgulho do meu Município...terra de gente feliz...que em tudo 
que faz busca amor e alegria... ‘O meu amor por ti ó Quatro Pontes’. Parabéns 

Quatro Pontes pelos seus 29 anos de emancipação política
ARACELI BASSO TAUCHERT
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Araceli Basso Tauchert - Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes

A Educação, a Cultura e o 
Esporte são os pilares para o 
crescimento de um município 
com qualidade de vida

Encontro de danças folclóricas 
realizado antes da pandemia

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 
é comandada pela professora Araceli Basso Tau-
chert, com uma atenção especial para que toda a 
população seja atendida de forma humanizada e 
com qualidade.

Com IDEB 7.1, índice entre os melhores do 
Paraná, a educação de Quatro Pontes é referência em 
nossa região. Atualmente  100% dos alunos do interior 
tem o transporte público escolar. No Cmei Cantinho 
Feliz são atendidos 185 alunos, nesse momento de 
pandemia não há período integral, mas a infraestru-
tura necessária está preparada para quando possível, 
atender os alunos, de forma integral, proporcionando 
que eles passem o dia todo no CMEI.  

Na Escola Municipal Dona Leopoldina são 
atendidos 363 alunos na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e EJA- Educação de Jovens e Adul-
tos do Fundamental, onde é utilizado o Sistema 
Aprende Brasil-Editora Positivo, o Programa Arka 
Digital entre outros. A aprendizagem é o foco nesta 
faixa etária, buscando excelência e qualidade na 
Educação quatropontense. Desde 2018 a inovação 
é o Projeto Contraturno com objetivo de o aluno 
permanecer o dia todo na escola, com um período 
aula normal e no outro momento ele participa de 
atividades do Departamento de Cultura e Esportes.

No departamento de Cultura, são oferecidas 23 
atividades culturais gratuitas onde mais de 500 alu-

nos frequentam semanalmente a Casa da Cultura. 
São ofertados aulas de música, dança, teatro, pin-
tura, canto, coral, fanfarra e orquestra municipal, 
estimulando o ser, fazer e pertencer, onde a Cul-
tura fortalece os aspectos e a identidade pessoal 
e social do indivíduo. Além disso são realizadas 
apresentações culturais no município, na região e 
em outros estados.

No Departamento de Esporte, Quatro Pontes 
é destaque regional em várias modalidades espor-
tivas. Atendendo semanalmente 600 pessoas, o 
departamento, oferece aos munícipes inúmeras 
atividades realizadas nos centros esportivos como 
o futebol, futsal, voleibol, karatê, ginástica rítmica, 
ritmos e danças na cidade e no interior, recreação, 
dança passinhos, ritmos infantil e a academia de 
ginástica para a terceira idade.  A Secretaria  busca 
incentivar diferentes modalidades esportivas como 
atletismo, ciclismo, provas de laço e demais modali-
dades esportivas, organizando desafios mensais de 
ciclismo e corrida. O departamento de Esportes tam-
bém realiza campeonatos municipais e participa de 
demais competições esportivas na região.

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 
desde 2017 vem melhorando a estrutura física dos 
espaços públicos procurando proporcionar quali-
dade no atendimento, além de adquirir veículos e 
ônibus para atender a demanda dos munícipes.

Prefeito realiza entrega oficial de ônibus escolar 
rural  à secretária de Educação, Cultura e Esportes. 
O ônibus tem a capacidade de 44 lugares

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes entrega 
uniformes para alunos do projeto contraturno

Com IDEB 7.1, com índice entre os melhores do Paraná, a 
educação de Quatro Pontes é referência em nossa região

Alunos do projeto contraturno com 
uniformes entregues pelo município
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Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares com 
Tratamento Superficial Triplo (TST) na Linha São José, 
até a divisa com Marechal Cândido Rondon. O projeto 
abrange 5.500 mil metros, com cinco metros de largura

Mais mil metros no interior de Quatro Pontes 
receberam pavimentação asfáltica sobre pedras 
irregulares com Tratamento Superficial Triplo 
(TST). Trata-se de trecho no CTG

É um grande prazer fazer parte da história desse Município que 
só tende a crescer. Parabéns, Quatro Pontes, pelos 29 anos 

de emancipação política-administrativa.  
CARLOS BECKER
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Luis Carlos Becker - Secretaria Municipal 
de Obras, Urbanismo e Transportes

Com os olhos voltados ao campo 
e a cidade proporciona-se uma 
melhora na qualidade de vida

 A Secretaria Municipal de Obras, Urba-
nismo e Transportes é administrada por Luis 
Carlos Becker, atendendo nos departamentos 
de obras, urbanismo, abastecimento de água, 
equipamentos públicos, divisão de praças, 
parques e jardins assim como no transporte.

A administração de Quatro Pontes está 
preocupada em oferecer uma infraestru-
tura adequada à todo o setor produtivo, não 
medindo esforços para o crescimento do 
município, são constantes melhorias e incen-
tivos nas mais variadas áreas. Recursos e 
convênios garantem a compra de máquinas, 
tratores e caminhões para atender os agricul-
tores e demais setores.

A Secretaria Municipal de Obras, Urba-
nismo e Transportes busca sempre deixar 
as vias públicas da área urbana em perfeito 
estado de conservação, realiza também a 

manutenção da estrutura de esgoto e água, 
além de uma iluminação pública moderna e 
adequada, inclusive com a instalação de ilu-
minação em led. As vias rurais são em sua 
grande maioria asfaltadas, uma grande con-
quista para Quatro Pontes. O asfalto rural traz 
agilidade e segurança no transporte da pro-
dução, além de conforto e tranquilidade aos 
moradores da área rural. 

 Além disto são realizados os serviços 
terraplanagem, adequação e cascalhamento 
em estrada rurais para sempre atender bem 
os agricultores e produtores.

Na área urbana, novos loteamentos, cons-
truídos de forma planejada, trouxeram para 
Quatro Pontes beleza e harmonia em suas ruas, 
praças e moradias. Prédios públicos planeja-
dos e construídos com arquitetura germânica 
demonstram as raízes culturais de nossa gente.

Visita do prefeito João Laufer e do secretário de 
Obras, Urbanismo e Transportes, Luis Carlos Becker, 
ao deputado federal Sérgio Souza. Quatro Pontes 
foi contemplado com emenda superior a R$ 380 mil 
para aquisição de equipamentos agrícolas

Quatro Pontes e Toledo firmam parceria 
para restauração das pontes da Linha Flor 
da Serra e Linha 14 de Dezembro

Visita do prefeito João Laufer, o secretário de 
Administração, vice-prefeito Tiago Hansel, o 
secretário de Obras, Urbanismo e Transportes, 
Luis Carlos Becker ao asfalto no conjunto 
habitacional social

A Linha Souza Naves recebeu uma capa asfáltica 
em Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CAUQ) 
num trecho de 1.034 metros lineares

Linha Flor da Serra foi contempla em 
2021 com obras de solo-brita
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Cuidar de nossa gente é um dever e uma satisfação. Parabéns 
Quatro Pontes pelos seus 29 anos de emancipação política. Essas 

conquistas são de todos nós!
MARCO ANTÔNIO WICKERT
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A Secretaria de Saúde busca 
constantemente melhorar a 
qualidade de vida da população 

 Secretaria Municipal de Saúde de Quatro 
Pontes tem sua frente Marco Antônio Wickert, 
com uma vasta experiência na vida pública. A 
Secretaria busca, com diversas frentes e ações, 
melhorar a qualidade de vida da população.

Completando 29 anos de emancipação 
político administrativa, muitas conquistas ao 
longo desses anos foram alcançadas, trans-
formando Quatro Pontes em um verdadeiro  
horizonte de progresso. A atual gestão muni-
cipal preza e busca constantemente investir 
significativamente na qualidade de vida de 
seu povo. Na área da saúde, foram realiza-
das a contratação de médicos, enfermeiros, 
reforma das UPAS e posto de saúde. Hoje 
atendem no município três médicos clinico 
gerais, pediatra, ginecologista, dois dentistas, 
duas psicólogas, duas nutricionistas, uma 
fonoaudióloga, além de equipe de enferma-
gem, técnicos e profissionais de limpeza. 

Quatro Pontes têm duas unidades básicas 
de saúde, o Centro de Saúde que é bastante 
amplo e a Unidade Básica de Saúde. 

No início de 2020, o município adquiriu o 
antigo hospital, o projeto da reforma já está na 
Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria 
Municipal de Saúde de Quatro Pontes já está 
organizada em buscar o necessário para a 
reforma deste local. O objetivo é transformar 
o local em uma Unidade Pronto Atendimento 
24 Horas. Atualmente o hospital de referência 
é de Entre Rios do Oeste, que está atendendo 
muito bem a população de Quatro Pontes.

Convênios com inúmeros setores de 
saúde de nossa região estão trazendo segu-
rança e bem-estar para a população quatro-
pontense. A frota de veículos da Secretaria de 
Saúde também foi renovada, hoje são seis 
carros seminovos, além de mais uma van, 
para uma saúde pública com qualidade.

Marco Antônio Wickert
Secretaria Municipal de Saúde

Obras de quase R$ 155 mil ampliam a 
Unidade Básica de Saúde (UBS), com área 
expandida de 87,49 metros quadrados

Quatropontenses obteve em 2021 o 1º e 2º lugar 
em campanha do Sistema Fecomércio Sesc 
Senac contra o mosquito da dengue

Sistema organizacional de qualidade, com 
agendamento das consultas, está diminuindo 
as filas na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
e no Centro de Saúde, unidade de referência 
para atendimentos respiratórios

Até agosto de 2021, a Secretária de Saúde, aplicou 
mais de 4 mil doses de vacinas contra a Covid-19 
foram aplicadas, entre 1º, 2º e dose única

A Secretaria de Saúde, através do Setor de 
Controle de Endemias, mantém constate 
fiscalização combate ao mosquito Aedes aegypti

Fundo Municipal de Saúde prestou contas do 1º 
quadrimestre de 2021 em Audiência pública
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Campanha do Agasalho 2021 distribui cobertores, 
roupas e calçados para adultos e crianças

Projeto de aulas de Karatê leva qualidade de 
vida à vários quatropontenses

Projeto de exercícios Físicos oportuniza mais 
qualidade de vida para há mais de 150 idosos 

Encontro regional da terceira idade realizado em 
Quatro Pontes, antes da pandemia

Quatro Pontes é uma cidade rica por natureza, por seu trabalho e por sua 
gente, meu orgulha fazer parte desta história. Parabéns população de 

Quatro Pontes por esses 29 anos.
ODETE LAUFER
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Odete Laufer - Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social

A Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social de Quatro Pontes é comandada 
pela primeira dama, Odete Laufer. A Secretaria 
desenvolve um trabalho junto à comunidade, 
buscando levar uma melhor qualidade de vida 
para os quatropontenses de todas as idades.

Os atendimentos são pautados na prevenção 
de riscos, no acompanhamento familiar e no for-
talecimento de vínculos. Também são realizados 
acolhimentos em torno da gestão, encaminha-
mento, orientação e concessão de benefícios tais 
como: Bolsa Família, Luz Fraterna, Leite das Crian-
ças, carteirinha do Idoso, benefício de Prestação 
Continuada - BPC, ID jovem, carteirinha do Passe 
Livre, carteirinha do autista, entre outros.

Com investimentos públicos a população 
de Quatro Pontes será beneficiada com casas 
populares. Num convênio da COAPAR e Caixa 
e intermediadas pela Assistência Social, mais 
31 casas populares estão em construção e 
outras 31 casas em fase de contratação.

O cuidado com o idoso recebe uma aten-
ção especial pela Assistência Social, está em 
construção o Centro de Convivência do Idoso, 
com área total de 438,78 m2 é uma estrutura 
fantástica de convivência e atividades das 
mais variadas para a terceira idade. Também 
foi  realizado a reforma do prédio e aquisição 
de mobiliário para o CRAS.

Parcerias com outras secretárias tem 
gerado bons frutos e ações que beneficiam 
a população. São os projetos como o For-
mando Cidadão, com aulas de karatê, Lín-
gua Alemã, pintura em tela e dança alemã.  O 
Programa Mãe Quatropontense, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde, está 
entregando kits para gestantes. 

A Secretaria também oferece informação 
e orientação jurídica disponibilizados à popu-
lação. Apoio e suporte aos Conselhos Munici-
pais e Conselho Tutelar, além do atendimento 
na Proteção Social Especial.

Com ações pensadas na 
população é possível promover 
um bom desenvolvimento social 

31 casas populares estão em construção e 
outras 31 casas em fase de contratação

O Centro de Convivência do Idoso (Centro-Dia) de 
Quatro Pontes terá 438,78 metros quadrados de área e 
está sendo edificado no Loteamento Jardim Primavera

Dança sênior realizada em Quatro 
Pontes, antes da pandemia

O Centro-Dia é uma conquista intermediada pelo 
deputado Schiavinato  (in memoriam)
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Prefeitura e Sebrae renovam contrato de 
prestação de serviços à Sala do Empreendedor

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
promoveu palestra sobre meio ambiente e 
sustentabilidade em empresa de Quatro Pontes

Secretário de Desenvolvimento Econômico e PTI 
dialogam sobre ações para gestão de resíduos sólidos

Com o intuito de conhecer o projeto “Queijos Finos 
do Oeste do Paraná”, secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Davi Boufleuher participou de visita 
técnica ao Biopark, em Toledo

Parceria entre a Prefeitura de Quatro Pontes e a 
Itaipu Binacional realiza a recuperação de nascentes

Uma comunidade que transformou o sertão, a mata virgem em lindas 
propriedades, produtivas e impulsionadoras do progresso. Uma pequena cidade 
com suas particularidades culturais germânicas e italianas, se tornou a partir 

de 13 de setembro de 1993 a ‘Joia do Paraná’. Parabéns Quatro Pontes.
DAVI JOSÉ NICARETTA BOUFLEUHER
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Incentivos e ações, no campo 
e na cidade, pensados 
sempre na população fazem 
a diferença no município 

Davi José Nicaretta Boufleuher - Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico

 A Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico é comandada por Davi 
José Nicaretta Boufleuher, num trabalho, que 
constantemente, pensa no munícipe, seja 
no campo ou na cidade. A Secretaria atende 
à agricultura, a pecuária, o meio ambiente, a 
indústria, o comércio, serviços e o turismo local. 

Com olhos em todos os setores, a preo-
cupação sempre é fazer o melhor por Quatro 
Pontes.  São convênios e ações para bene-
ficiar o campo e a cidade, o trabalhador e o 
empresário, toda a população têm atenção 
especial na Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico.

No setor industrial, Quatro Pontes é des-
taque nacional e mundial, com empresas 
na área alimentícia prestando serviços em 
vários continentes.  Em sua grande maioria, 
as indústrias, voltadas para o setor agrícola, 
geram centenas de empregos, investindo 
sempre na modernidade e capacitação dos 
funcionários, gerando bem-estar e satisfa-

ção no trabalho.
No setor do comércio, campanhas de 

incentivo são feitas de forma constante, 
incentivando o consumo local e consequen-
temente um comércio mais forte. Também 
nesse mesmo setor, são oferecidos cursos de 
aprimoramento e capacitação para o comer-
ciante e seus colaboradores. 

A Secretaria também está incentivando a  
realização da Feira do Produtor como incre-
mento ao pequeno produtor.

O grande motor econômico de nossa 
região e consequentemente de nosso muni-
cípio é o agronegócio. Quatro Pontes é des-
taque em várias atividades, dentre elas, a 
produção leiteira, a produção de suínos sendo 
uma das mais prósperas do Paraná, a produ-
ção de frangos, peixes,  sem contar a grande 
produção de soja, trigo e milho. Assim, ações 
que atendam o agronegócio são constante-
mente executadas pela Secretaria para auxi-
liar e beneficiar agricultores quatropontenses. 

Veículo Montana foi incorporado à frota da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. As chaves foram recebidas 
em mãos pelo prefeito João Laufer e pelo secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Davi Boufleuher

A Rua Coberta tornou-se um belo cartão postal 
de Quatro Pontes, além de um espaço para 
diversas atividades e em breve vai receber 
também a Feira do Produtor
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Parabéns Quatro Pontes! São 29 anos marcados por muitas conquistas e avanços. 
É o resultado do esforço, do trabalho e da dedicação dos seus moradores.
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Legislativo quatropontense é um 
importante elo entre a população 
e a administração municipal 

Cleunice Majolo
Presidente

Desde a primeira legislatura, o municí-
pio de Quatro Pontes teve líderes políticos, 
homens e mulheres comprometidos que inte-
graram o Poder Legislativo. A atual gestão não 
está sendo diferente. A Câmara de Vereadores 
é presidida pela vereadora Cleunice Majolo. 
Ela lembra que o Legislativo tem a importante 
missão de conectar a população ao Execu-
tivo Municipal, seja na elaboração de leis, ou 
na fiscalização das atividades do Poder Exe-
cutivo, bem como, ouvindo a população para 
converter as reivindicações em matérias que 
atendam o bem comum. “Em todos esses 
anos, passaram por essa Casa de Leis vários 
vereadores, todos trazendo ao Plenário diver-
sos anseios populares, não medindo esforços 
em contribuir com um Município cada vez 
melhor, mesmo espírito que se mantém até a 
Legislatura atual”, enfatizou a Presidente.

A vereadora Cleunice destaca que a princi-
pal bandeira é servir com ética e transparência. 
“ Buscamos atender a população em tudo que 
esteja voltado para o bem comum da socie-
dade, sempre dando o máximo de formalismo 
e impessoalidade nas atividades realizadas”.

Entre as novidades implantadas, des-
taca-se a transmissão das sessões ordiná-
rias pelo Facebook, ou seja, atualmente as 
pessoas podem assistir às sessões ao vivo 
ou no momento que for mais oportuno, bas-
tando acessar a rede social. “Assim, é possí-
vel difundir tudo que se discute e é aprovado 
na câmara, oportunizando a proximidade do 
cidadão às atividades de seus vereadores”.

Sobre o município como um todo, a verea-
dora-presidente menciona que embora este-
jamos vivendo um período conturbado em 
razão da pandemia da Covid-19, lembra que 
Quatro Pontes sempre foi um município de 

economia forte e administração pujante em 
bem atender a população. “Nos últimos anos 
tivemos diversas obras estruturantes e existe 
previsão para a realização de muitas outras. 
Podemos destacar os muitos quilômetros de 
pavimentação asfáltica realizadas nas estra-
das rurais do Município, que facilitaram a vida 
do agricultor e de todos os usuários daquelas 
vias, trazendo muitos benefícios, seja em pas-
seios, seja na escoação dos produtos agríco-
las e o recebimento de insumos”.

Sobre os setores da economia, Cleunice 
menciona o comércio, indústria e o agrone-
gócio, como destaques no Município. “Quanto 
à indústria e comércio aqui no município, a 
exemplo do cenário mundial, sofreram com 
a pandemia, algumas atividades mais outras 
menos, porém, de maneira geral, vimos o sur-
gimento de novas empresas e os empresários 
se reinventando em suas atividades, bus-
cando inovações para equilibrarem os efeitos 
financeiros causados pela pandemia, ou seja, 
considerando a nova realidade que vivemos e 
comparando Quatro Pontes com outros muni-
cípios do país, pode-se perceber que estamos 
fortificados e em fase de crescimento econô-
mico. Não podemos deixar de falar de nossa 
agricultura, que tem uma parcela muito sig-
nificativa na economia local. Embora, tivemos 
algumas intempéries climáticas, que geraram 
prejuízos na última safra, de maneira geral, o 
agronegócio passa por um momento positivo, 
que inclusive reflete no desenvolvimento da 
construção civil no nosso município. Quem 
anda pelas ruas de Quatro Pontes pode visua-
lizar diversas obras em fase de execução e 
recentemente concluídas, que é um espelho 
de quão bom está nosso desenvolvimento, 
comprovado através da classificação como o 

melhor Município do Paraná e o 3 º do Brasil 
no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA). 
Isso é o reflexo de nosso povo e a soma de 
todas as administrações públicas envolvidas 
na conjuntura política”.

A presidente aproveita também para dei-
xar uma mensagem aos moradores de Quatro 
Pontes. “É com muito carinho que comemora-
mos nosso 29º ano como Município emanci-
pado, o que permitiu a autonomia econômica 
e administrativa, possibilitando esse cres-
cimento exponencial, que faz com que, com 
orgulho ouçamos de pessoas que visitam 
a cidade, frases como: ‘que cidade limpa 
e linda’, ‘que povo ordeiro’. É a motivação 
que gera o brilho de nossos olhos e nos faz 
lutar cada vez mais pelo melhor de Quatro 
Pontes. Deixo aqui meu forte abraço a toda 
população, e a minha gratidão à todas as 
Famílias de Pioneiros que aqui chegaram 
e desbravaram essa linda Cidade. O meu 
amor é por ti, ó Quatro Pontes”.

Aldiva de Oliveira Cidinei Joner Gerson Perius Jean Steltter Lurdes Kuns Pedrinho Tonelli Silvestre Rohden Solange Ferreira
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Quatro Pontes entre os melhores do Brasil
Com 4.029 habitantes, Quatro Pontes se 

destaca no quesito bom para morar e para 
se investir, tanto que há anos já é conhecido 
como a “Capital da Longevidade”. Recente-
mente o município foi apontado como o 3º 
entre os 100 melhores do país, categoria com 
até 30 mil habitantes. A qualificação tão for-
midável é do levantamento “Cidades Excelen-
tes”, divulgado na segunda quinzena de julho 
pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. 
O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) 
ficou em 79,09, numa escala que vai de 0 a 
100, e foi criado com o objetivo de acompa-
nhar a evolução dos municípios brasileiros.

Os munícipes reconhecem ser um exce-
lente município, que oferece qualidade de 
vida a população.

Elaine Sanders, 
gerente da 
agência local do 
Sicredi: “Com 
muita alegria 
comemoramos 
mais um ano da 
nossa querida 
Quatro Pontes. 
Cidade referência nacional em tantos 
assuntos dos quais nos orgulhamos. 
Também é a cidade que abraçou o 
Sicredi gerando crescimento coletivo. 
O Sicredi é a alternativa que reinveste 
recursos na sua região, ajudando a 
desenvolver a economia local e projetos 
sociais. Oferecemos produtos e serviços 
financeiros e ressaltamos a nossa 
causa que é a colaboração mútua. 
Estamos juntos de diversos projetos 
e iniciativas sociais como forma de 
retribuir essa confiança. Estamos de 
fato presentes no município, realizando 
os sonhos dos associados seja no 
campo ou na cidade, proporcionando 
oportunidades de emprego, renda e na 
geração de riquezas. O Sicredi acredita 
no desenvolvimento desta cidade e por 
isso agradece a cada associado pela 
confiança. Parabéns Quatro Pontes, em 
nome da equipe Sicredi Aliança PR/SP”.

Jackson Hübner, 
gerente da agência 
local do Sicoob: 
“Quatro Pontes 
cresce e o Sicoob 
está colaborando 
com esse 
desenvolvimento.  
Temos excelentes 
opções em produtos e serviços para 
a comunidade, para pessoas físicas, 
jurídicas e para o agronegócio. Temos 
muito orgulho de fazer parte da 
história desse maravilhoso município, 
que possui muitas possibilidades e é 
muito promissor. A Cooperativa vem 
em uma constante crescente em 
Quatro Pontes, são vários cooperados 
novos, negócios gerados e claro o 
retorno ao município de nossa agência, 
graças aos Cooperados. Através do 
cooperativismo financeiro temos 
contribuído para uma comunidade mais 
sustentável onde, além dos produtos 
financeiros ofertados, os cooperados 
participam das decisões da cooperativa. 
Para o Sicoob Confiança é uma 
grande satisfação estar presente no 
município, gerando empregos e renda. 
Parabenizamos os quatropontenses 
pelos 29 anos do município. Que 
venham muitos e muitos mais. Contem 
com o Sicoob Confiança”.

Rubilar Welp Jr, 
do Super Amigão 
futuro Tropical 
Supermercado: 
“ Quatro Pontes 
está cada vez 
melhor e vem 
caminhando a 
passos largos 
Rumo ao desenvolvimento. 
Eu e minha família estamos orgulhosos 
em fazer parte desta história. 
Estamos trazendo para o município um 
Supermercado completo com produtos 
de qualidade, variedades. Agora 
açougue com carnes de qualidade, 
bebidas geladas. 
Parabéns Quatro Pontes pelos 29 anos.

André Bourscheidt, da CS Manutenção: 
“O povo de Quatro Pontes é diferenciado. Muito lutador 
e trabalhador. Faça chuva ou faça sol, na sede ou 
no interior, a produção não para. Isso faz com que o 
município avance sempre. Esperamos que continue 
assim por muitos e muitos anos. Parabéns ao 
município pelos 29 anos”.

Nerice Rambo, da Só Mais Um Pedacinho Confeitaria: 
“Desde maio deste ano abrimos a empresa no 
município. Neste curto espaço de tempo, percebi 
o quanto o município está se desenvolvendo. Os 
munícipes, são pessoas empreendedoras, que 
acreditam nesta terra. O resultado da união de 
todos é um município próspero e organizado e de 
excelente qualidade de vida. Parabéns a todos por 
mais um aniversário”.

Rodrigo Ferreira, da 
Melekas Pinturas e 
Construtora: 
“Quatro Pontes 
nos conta uma 
história de mais 
de 60 anos de 
pioneirismo 
e 29 anos de 
emancipação. Trata-se de uma cidade 
com participação ativa no progresso 
regional. É uma cidade pujante que 
garante o retorno de quem aqui investe. 
Parabéns por todos esses anos de 
progresso e desenvolvimento”.

Paulo Krüger, do 
Supermercado 
Krüger: 
“Minha cidade é 
minha identidade, 
onde guardo 
as melhores 
recordações da 
minha vida. Em 
mais um aniversário do município, 
parabenizo a todos aqueles que 
diariamente cumprem sua missão, 
contribuindo com o desenvolvimento 
do município, buscando novos projetos 
e aceitando desafios. Parabéns pelos 
29 anos”. 

Marlon Lermen, da 
Basivil Materiais 
de Construção: 
“Quatro Pontes 
é destaque no 
agronegócio, 
na indústria 
no comércio. 
Parabenizo a 
todos os quatropontenses, pois são eles 
os responsáveis pelo crescimento do 
município. Vemos o resultado positivo, 
por isso, podemos dizer que o esforço 
e trabalho valeram a pena. Parabéns 
Quatro Pontes pelos 29 anos de 
emancipação e progresso”.
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Vantagens justificam 
investimentos em 
energia fotovoltaica

 O sol fornece diariamente grande quanti-
dade de energia, através da luz e calor, de forma 
infinita e renovável. Usando a tecnologia ade-
quada, este suprimento inesgotável é suficiente 
para atender a demanda de residências, empre-
sas, indústrias e de propriedades rurais.

Os investimentos em energia solar foto-

voltaica aumentaram muito nos últimos 
anos, já que são muitos os motivos para se 
investir neste sistema, mas os mais indis-
cutíveis são: grande economia na conta de 
luz, proteção contra os aumentos de luz, 
valorização do imóvel, sustentabilidade e o 
retorno do investimento. 

Economia e durabilidade
Tarifas de energia elétrica cada vez maio-

res para o consumidor brasileiro e redução de 
80% no preço dos equipamentos fotovoltai-
cos ao longo da última década. Esses são dois 
fatores interessantes para levar em conta na 
hora de investir em energia solar, concorda?

Investimento nos equipamentos e placas 
solares são necessários, mas o retorno sobre 
esse investimento é certo. 

Agora, considere que esses sistemas têm 
uma vida útil elevada, pois são projetados 
para durar por no mínimo 25 anos. Faça o cál-
culo: sua casa terá praticamente 30 anos de 
economia no setor energético.

Além disso, o sistema tem uma fácil ins-
talação e requer pouca manutenção ao longo 
do tempo. 

Manutenção mínima
Um sistema fotovoltaico é composto de 

inversores, módulos, string boxes, cabos e fer-
ragens. Ou seja, ele não possui engrenagens 
e nem motores. Por isso, sua manutenção se 
restringe à verificação dos equipamentos e à 
realização de limpezas anuais, para retirar o 
acúmulo de poeira ou de resíduos. Como são 
instalados nos telhados, os painéis também 
recebem uma ajudinha da própria água da 
chuva na limpeza.

Valorização do imóvel
Imóveis que contam com sistemas foto-

voltaicos estão sendo cada vez mais valori-
zados no mercado. O Laboratório Nacional 
Lawrence Berkeley realizou uma pesquisa 

patrocinada pelo Depar-
tamento de Energia dos 
EUA e detectou que casas 
com sistemas próprios 
de energia solar têm uma 
valorização do imóvel de 
3% a 6%. No Brasil, esta 
realidade também está 
sendo construída e até 
mesmo se tratando da 
região podemos notar 
a valorização de 8% em 
alguns imóveis! 

Autoconsumo remoto e 
distribuição compartilhada

A possibilidade de autoconsumo remoto, 
que permite gerar energia em um local e con-
sumi-la também em outro endereço, é outro 
diferencial da energia solar. Para isso, ambos 
locais devem ser de mesma titularidade e 
estar dentro da área de concessão da mesma 
distribuidora de energia.

É possível também fazer a distribuição 
compartilhada em condomínios residenciais ou 
comerciais. Essa modalidade é caracterizada 
pela reunião de consumidores, dentro de uma 
mesma área de concessão, por meio de um 
consórcio ou cooperativa. Com ela, a energia 
gerada pode ser repartida entre os condôminos 
em percentuais definidos por eles próprios.Responsabilidade ambiental

O Brasil possui uma incidência solar de 
5,4 quilowatt-hora/metro quadrado – número 
maior do que Estados Unidos, China e Ale-
manha, potências mundiais no uso da ener-
gia fotovoltaica. Essa irradiação excepcional e 
abundante em todo o território nacional precisa 
ser cada vez mais explorada, pois, assim dimi-
nuímos a dependência das usinas termelétricas, 
que são agressivas ao meio ambiente (e caras 
para o bolso do consumidor).

Excelentes empresas
O mercado, nesta área, é muito competitivo. Por isso a excelência deve ser a palavra de ordem 

para as empresas que trabalham com esses sistemas. Quatro Pontes possui uma excelente opção: 
a DuoSolar, fundada em 28 de setembro de 2016. Trata-se de uma empresa regional que projeta, 
implementa e auxilia seus clientes na geração de energia elétrica por meio de usinas fotovoltaicas.

A DuoSolar já foi responsável por realizar mais de 400 projetos, com mais de 8 mil painéis insta-
lados e geração de mais de 370 MWh/mês. A empresa é dos sócios Leandro Roberto Horn e Valdecir 
Scherer Mees e está localizada na Rua São Borja, 939, no centro de Quatro Pontes. O telefone é (45) 
99989-9260. O endereço do site é o www.duosolarenergia.com.br.

Excelentes linhas de financiamento
Bancos e cooperativas de crédito oferecem 

excelentes vantagens e formas de financia-
mento destes sistemas. É mais um importante 
incentivo para instalar o sistema.

R. São Borja, 539 - Centro, 

Quatro Pontes - PR

 

UMA PÁGINA QUE VIRAMOS PARA CONQUISTAR NOVOS SONHOS, NOVAS
REALIZAÇÕES E CONTINUAR REESCREVENDO A HISTÓRIA. 

COM ORGULHO COMEMORAMOS O ANIVERSÁRIO E SUCESSO DO NOSSO MUNICÍPIO E,
SINCERAMENTE, QUEM TEM OS MÉRITOS DE TUDO ISSO É VOCÊ QUATRO-PONTENSE.

FAZER ANIVERSÁRIO É OLHAR PARA TRÁS COM GRATIDÃO E PARA FRENTE COM FÉ!
FELIZ ANIVERSÁRIO!

WWW.duosolarenergia.com.br

duosolarenergias

(45) 99989-9260

INFORMAÇÕES
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Uma bebida saudável 
com inúmeros benefícios 

Você já ouviu falar em kombucha? Ao digitarmos a palavra nos 
sites de busca, temos muitas as designações para ela: refrigerante 
natural, chá da imortalidade, remédio natural, chá que cura, bebida 
probiótica que emagrece, entre outras. Uma coisa é certa, a bebida, 
cujo primeiro relato de produção e consumo vem da China, em 221 
a.C, está ganhando cada vez mais adeptos, também em nossa 
região. Alguns estão se especializando na produção para comercia-
lização, outros, a fazem para consumo da família e amigos.

Kombucha, na verdade, é uma bebida probiótica gaseificada, 
obtida a partir da fermentação de chás adoçados. Sua forma 
de preparo é parecida com a do iogurte caseiro e do Kefir, mas 
usa-se o chá-verde ou preto ao invés do leite como ingrediente 
fundamental. Para a saborização há uma infinidade de opções 
de ingredientes adicionais como: suco de frutas, canela, gengibre, 
anis-estrelado, entre outros.

A kombucha é fermentada por uma comunidade de organismos 
(bactérias e leveduras) – o Scoby - que se transforma em uma deli-
ciosa bebida tônica, um pouco azeda, lembrando um espumante.

Quando se abre a garrafa de kombucha, depois de algum tempo 
envasado, há o mesmo som predominante de quando se abre um 
refrigerante comum. Ao derramar no copo, o gás também está pre-
sente, por isso é chamado de “o refrigerante natural”, já que não leva 
nenhum produto que não seja natural. 

Benefícios
São inúmeros os benefícios da 

bebida, como contribuir para o emagre-
cimento, pois ajuda a regular o apetite; 
previne infecções intestinais e combate 
a gastrite, pois combate bactérias e fun-
gos que causam doenças no estômago 
e intestino; atua como desintoxicante, já 
que seus compostos se ligam a molé-
culas tóxicas no organismo e estimulam 
sua eliminação pela urina e pelas fezes, 
aliviando assim e prevenindo problemas 
como gota, reumatismo, artrite, pedras 
nos rins e câncer;  melhora o funciona-
mento do intestino, por equilibrar a flora 
intestinal aumentando o número de 
bactérias benéficas; atua equilibrando o 
pH do sangue o que deixa o organismo 
mais forte para prevenir e curar doenças; 
reduz insônia e estresse; pode auxiliar 
na melhora do funcionamento do fígado, 
sendo uma boa opção para depois de 
tomar antibióticos; fortalece o sistema 
imunológico, por ser rico em antioxidan-
tes e atuar no intestino; previne doenças 
como diabetes e atua na melhora da pres-
são arterial; diminui os sintomas da meno-
pausa; é uma bebida rica em vitamina C e 
do complexo B, vitamina K, entre outros.

É uma bebida superenergética, portanto 
em um dia cansativo de trabalho é uma 
excelente opção para revigorar as energias 
com uma bebida saudável e saborosa.

Cleide Mombach, kombucheira há 4 anos: 
“É uma excelente bebida, que fortalece 
todo o sistema imunológico e melhora o 
funcionamento intestinal. Para uma boa 
qualidade do produto, deve-se respeitar as 
medidas do chá e do açúcar, com sabor 
leve, avinagrado e adocicado. Sua atividade 
antioxidante é 100 vezes maior do que a 
vitamina C e 25 vezes maior do que a vitamina 
E. Sou kombucheira há 4 anos e há 2 anos me 
especializei e faço de modo artesanal para 
amigos. Sé temos benefícios com a bebida, 
que também é muito saborosa. Quem não 
conhece, vale a pena experimentar”.

Patrícia Becker, 
kombucheira há 3 anos 
e meio: “Iniciei por 
curiosidade. Busquei 
uma alimentação mais 
saudável e aí comecei a 
ouvir da tal kombucha, 
e seus inúmeros 
benefícios. Então ganhei 
o meu primeiro scoby, 
e as primeiras dicas 
a serem feitas para 
realizar a kombucha. E 
ali começou a ‘troca de 
figurinhas’ com algumas 
amigas, pesquisas 

e as experiências também, afinal pouco se sabia de 
quantidades, especiarias, proporções.  E cada vez mais fui 
me apaixonando pelas informações, relatos dos benefícios 
que ela trazia. Fui aprimorando-a ao meu gosto, as minhas 
preferências e foi dando certo. Cerca de 1 mês depois do 
início, pude dizer que estava dando certo. Muitas amigas 
provaram e gostaram e todo o meu conhecimento e 
experiência fui passando adiante junto com a doação 
dos meus filhotes de scobys.  Algumas me traziam para 
provar. Outras me procuravam pelas redes sociais para 
dizer que haviam conseguido também. Afinal dica boa é 
dica compartilhada. Em minha casa a kombucha ganhou 
lugar de destaque na mesa. Hoje eu continuo fazendo 
apenas para consumo da minha família e adoro ter esse 
momento de ‘terapia’ e cuidado”.
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