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São 29 anos de progresso e conquista que o povo 
de Mercedes pode comemorar neste mês de setembro 
de 2021. A história de Mercedes se fez com coloni-
zadores e desbravadores que iniciaram o município e 
segue até hoje, com seu povo ordeiro e trabalhador. O 
prefeito de Mercedes, Laerton Webe e o vice-prefeito,  
Alexandre Graunke, sentem-se honrados em estar à 
frente da administração municipal num compromisso 
de trabalhar por todos os mercedenses.

No mês em que Mercedes completa 29 anos de 
emancipação político-administrativa, Laerton e Alex  
completam nove meses à frente da administração 
municipal. A avaliação do prefeito para este início de 
governo é de que, “desde que lancei meu nome como 
candidato minha promessa foi de trabalhar por todos 
os mercedenses, indiferente se nos apoiou ou não no 
período eleitoral. Este foi um pedido da nossa população 
e assim eu faço e determino para todos fazerem em 
nossa administração. Todos são mercedenses. 

Nós assumimos o município com um pedido claro 
da nossa população que veio das urnas: mudança. E 
antes de estarmos a frente de qualquer desafio, preci-
samos conhece-lo a fundo e ver qual é a situação em 
que se encontram. Confesso que quando assumimos 
a administração municipal, encontramos muitas coi-
sas que, em nossa visão, precisavam serem mudadas 
drasticamente. Eu não admito, em hipótese alguma, 
qualquer tipo de irregularidade. 

Em cada local que identificamos alguma possibili-
dade de irregularidade nos aprofundamos para apurar. 
Prova disso é a sindicância que teve uma ampla reper-
cussão, a da AMAR. Aliás, esta associação é a prova que 
estamos no caminho certo. Com algumas alterações na 
forma de administrar, os salários daqueles trabalhado-
res aumentaram em cerca de 35%. 

Trabalhamos muito com planejamento estratégico, 
a médio e longo prazo. Por isso, cobrei de cada secre-
tário um cronograma de trabalho para os quatro anos 
de mandato. Claro, poderemos ter alterações, mas tudo 
o que é feito aqui, é feito com dinheiro da população e 
,por isso, precisamos planejar muito antes de realizar 
qualquer coisa. 

“Antes de tudo, 
colocamos 
ordem na casa”

Eu (Laerton) e meu vice Alex nos sentimos orgulhos em ser 
mercedense. Nos orgulha dizer que estamos entre as melhores 

cidades do Brasil para se viver. Temos um povo trabalhador, 
honesto, patriota e que acima de tudo que tem Deus no coração. 

Com isso tudo, construímos a cada dia o desenvolvimento 
e o progresso deste lo cal abençoado. Mercedes, parabéns 

pelos seus 29 anos de emancipação!
Laerton e Alex 

Sem contar que nós assu- mimos o 
município com o caixa no zero a zero, 
se levarmos em consideração a s 
dívidas deixadas pela admi- n i s -
tração anterior. Tivemos que 
alterar muita coisa, dentro 
de um orçamento limitado 
e agravado ainda mais 
pela pandemia.

Posso dizer que 
antes de tudo, coloca-
mos ordem na casa”, 
afirma Laerton.

Uma das metas 
da atual adminis-
tração municipal 
é cumprir diaria-
mente o que foi prometido no plano de governo. “Junto 
com os nossos vereadores, estamos incansavelmente 
buscando parcerias e isso tudo já tem dado resultado. São 
vários os investimentos previstos e que devem abranger 
a todos as áreas da administração. Já realizamos várias 
investimentos em todas as áreas do município, como a 
população poderá acompanhar nesta revista.” 

Os administradores municipais têm recebido diver-
sos apoios a nível de governo estadual e federal, sendo 
assim, possível trazer para Mercedes diversas obras e 
conquistas que irão beneficiar os munícipes:  “ E m 
breve, estaremos remodelando a estrada que liga a sede 
municipal ao distrito do Arroio Guaçu. Com o apoio dos 
nossos deputados Hussein Bakri e Sandro Alex. Ainda 
com o apoio destes deputados, temos a garantia de 
construirmos uma quadra de futebol society e uma van 
para a nossa Secretaria de Saúde. 

Estive recentemente reunido com o nosso grande 
parceiro deputado Evandro Roman, que está destinando 
um milhão de reais. Este valor será investido na saúde 
do nosso município e em asfaltamento urbano. Ainda 
com o Roman, estamos trabalhando para conseguir 
viabilizar recursos e construir nossa Rua Coberta, que 
já está com projeto inicial pronto.

Também, estamos prestes a assinar um convênio 

com a ITAIPU, que contemplará vários setores, como: 
pavimentação asfáltica rural, cascalhamento de estra-
das, recuperação de nascentes, atividades de sanea-
mento básico, vários equipamentos, entre outros.

Temos também uma ótima relação com o depu-
tado Marcel Micheletto, que recentemente nos trouxe 
uma ambulância semi-UTI e deve estar nos encami-
nhando em breve recursos para asfaltamento urbano. O 
parceiro Elio Rusch também estará nos encaminhando 
um ônibus e um veículo para a saúde. Através, do depu-
tado federal Nelsi Coguetto Maria, o Vermelho, vamos 
receber nos próximos dias um trator e adquirir kits 
multimídia para as salas de aula.

Além do mais, temos conversado com os verea-
dores da oposição para estarem buscando recursos 
para o nosso município. Afinal, independentemente 
de onde vem o dinheiro, ele será investido para o 
povo mercedenses. 

Também, estamos trabalhando para retirar o 
parque de máquinas do centro da cidade e come-
çarmos a executar nosso plano de interiorização do 
município”, afirma Laerton. 

São vários investimentos previstos para Mercedes 
e, dentro do planejamento, serão executados benefi-
ciando toda a população Mercedense.
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Com o objetivo 
de sensibilizar  e 
conscientizar a 
população masculina, 
acima de 45 anos, 
sobre a importância 
do cuidado com a 
saúde, a Secretaria de 
Saúde de Mercedes 
realizou várias ações 
de conscientização 
sobre a saúde 
do homem, em 
comemoração ao 
Agosto Azul 

Saúde: linha 
de frente 
na pandemia

Linha de frente na pandemia da Covid-19, 
a Secretaria de Saúde de Mercedes tem no 
comando o vice-prefeito do município, Alex 
Graunke. Além dos problemas causados pelo 
Coronavírus, a pasta enfrentou outro grande 
desafio em 2021: a dengue. Mesmo com estes 
cenários, a pasta trabalhou com diversas fren-
tes e ações para melhorar a qualidade de vida 
da população mercedense.

Os serviços de atenção da Secretaria Munici-
pal de Saúde estão estruturados em rede, tendo 
sempre como ponto de partida e de acompanha-
mento a Unidades Básicas de Saúde – UBS. Pro-
porcionando um atendimento integral e de bem-
estar, a secretária busca a promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde dos moradores de Mercedes.

Renovação da frota

Com a frota deteriorada, principalmente de ambulâncias, a pasta recebeu em 2021 duas 
ambulâncias semi-UTIs para o atendimento ao cidadão em caso de urgência e emergência. A pasta 
foi contemplada também, com um carro zero km para a atenção básica. Nos próximos dias, a frota 
deverá contar também, com uma van de passageiros zero km, para transporte de pacientes.

Referência na imunização

Indiscutivelmente a única 
maneira de nos livrarmos 
da pandemia de Covid-19 é 
através da imunização. Para 
isso, a pasta montou uma 
força tarefa para aplicação das 
doses, como imunização aos 
finais de semana

Combate a dengue

Alunos que participaram e cumpriram com as obrigações no projeto “Todos Juntos Contra a Dengue. 
Plante essa Ideia”, foram premiados. Cada criança recebeu um ‘Checklist’ com deveres a serem 
cumpridos com o auxílio da família. Ainda como forma de combater a epidemia de dengue, a pasta 
realizou várias outras ações, como arrastões e a aplicação do fumacê.

Referência na imunização

Outra estratégia adotada pela Secretaria de Saúde, 
e resultou, em uma alta adesão dos mercedenses ao 
imunizante, é de entrar em contato com cada munícipe 
que está na vez de ser imunizado. A adesão da 
população de Mercedes a vacina é de cerca de 92% 

Agosto Azul
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Nova gestão da AMAR, aumento nos lucros

No governo Laerton e Alex a AMAR passou a ter uma nova forma de gestão. Não 
demorou muito para os resultados começarem a surgir. A média dos salários dos 
integrantes da associação aumento cerca de 35%. 

Agricultura, 
base econômica 
do município, 
fortalecida 

Base econômica do município e uma das prioridades 
da administração Laerton e Alex, a Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária e Meio Ambiente vem se modernizando e 
se destacando nos últimos tempos com o comando do 
chefe da pasta Jairo Mohr. Em parceria com a pasta de 
Viação, Obras e Serviços Urbanos, estão sendo planeja-
dos inúmeros investimentos no município.

Renovação da frota

Com recursos próprios já foram adquiridas em 2021 duas novas máquinas: uma 
escavadeira hidráulica, no valor de R$ 670.000,00 mil; além de uma pá carregadeira, com o 
investimento de R$ 487.800 reais.

Apoio aos produtores

Horas máquinas para atividades agrícolas, conservação de solo, 
piscicultura, suinocultura, avicultura, entre outras.

166 produtores beneficíados

Distribuição de sementes de aveia aos produtores 
do município que aderiram ao programa de 
incentivo.

Suinocultura fortalecida

Para incentivar a inseminação artificial, 10 
suinocultores do município receberam o valor de  
R$ 47.975,00. Sendo repassado 7 reais a cada matriz.

Associações de moradores

A administração de Mercedes repassou a cada 
associação de moradores do interior do município 
R$ 15 mil. As associações que participaram 
do certame licitatório e contempladas com o 
subsidio são: Sanga Forquilha, Três Irmãs, São 
Marcos, Gruta e Sanga XV de Novembro. 

Lago municipal

Serviços de recapeamento da pista de caminhada, 
plantio de árvores, limpeza dos canteiros centrais 
e do canal do lago, são algumas das melhorias 
que a Administração de Mercedes executou no 
Lago Municipal.   

Cursos aos produtores

Em parceria com o IDR-PR, a Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente vem 
ofertando cursos de aperfeiçoamento ao 
produtores mercedenses. 

Trabalho incansável

Um dos maiores incêndios dos últimos anos na 
região foi registrado recentemente no interior do 
município de Mercedes. Áreas das linhas Gruta e 
Beira Rio, principalmente de mato, foram queimadas. 
Graças aos trabalhos incansáveis das pastas de 
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Viação, 
Obras e Serviços Urbanos, além de moradores e do 
Corpo de Bombeiros o incêndio foi apagado.
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 A Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urba-
nos é administrada por Jacson Lucian. A secretaria 
concentra as atividades de planejamento urbano, 
execução de obras públicas, além da prestação e 
fiscalização de serviços públicos municipais.  

A realização de obras estruturantes bem como a 
oferta de serviços com qualidade e agilidade é prio-
ridade na gestão Laerton e Alex. Os números com-
provam que a Secretaria de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos já aumentou em 55% os serviços prestados 
à população, na comparação com o mesmo período 
do ano passado. Agora, em conjunto com a Secreta-
ria de Agricultura, as pastas estão trabalhando nas 
propostas do plano de governo de Laerton e Alex 
para a retirada do parque de máquinas da cidade e 
a interiorização dos serviços prestados a população. 

Administração 
realiza obras 
estruturantes 
no município  

17 de setembro

Foi executada a última etapa da 
pavimentação asfáltica na Linha 17 de 
Setembro no trecho de 1,6 quilômetros. A 
obra foi realizada através de uma parceria 
com a Itaipu Binacional. Outro investimento 
realizado no local foi colocação de uma 
tubulação de 520 metros. Cerca de R$ 500 
mil reais foram investidos no local.

Iluminação pública

A prefeitura de Mercedes iniciou a substituição 
das lâmpadas tradicionais da cidade e dos 
distritos por luminárias de LED, que tem consumo 
de energia consideravelmente reduzido em 
relação às que estão sendo substituídas, além de 
vida útil mais longa. Estão sendo investidos  
R$ 290.569,24, sendo R$ 246.394,30 com 
recursos da Eletrobras e R$ 44.174,94 de 
contrapartida do município.

Novas parcerias

Está sendo alinhando um novo convênio com 
a Itaipu Binacional. Várias atividades serão 
contempladas nesta nova parceria, como a 
pavimentação asfáltica, cascalhamento de 
estradas, recuperação de nascentes, atividades de 
saneamento básico, vários equipamentos, entre 
outros.

Rio do Sul e São Marcos

As estradas das linhas Novo Rio do Sul e São 
Marcos foram recapeadas, devido as péssimas 
condições de trafegabilidade que se encontravam. 
Alguns pontos serão concluídos nos próximos dias.

Melhorias nas estradas rurais

Várias estradas rurais do município também foram 
contempladas com a colocação de solo brita.

 Asfalto urbano
 

Os loteamentos Zancanella I e II, parte do Schug I e Renascer, foram contemplados com pavimentação 
asfáltica. Por determinação do Prefeito Laerton Weber, foi realizado um aditivo contratual permitindo a 
realização da pavimentação asfáltica em mais locais. Nos próximos meses novos locais serão contemplados.
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Atividades 
esportivas 
começam 
a ser  
retomadas

A secretaria de Esportes Lazer e 
Turismo tem como responsável Henri-
que Endler o Ique, o principal objetivo da 
secretaria é promover o desenvolvimento 
social, cultural, educacional e sadio para 
todas as idades. Além das modalidades 
desportivas, a secretaria visa organiza-
ção de diversos eventos com parcerias 
em todas as comunidades e também de 
iniciativa do poder público. 

A pasta, já iniciou a retomada de 
diversos serviços ofertados a população 
e prepara o retorno dos eventos e das 
competições municipais. Paralelamente 
a isso, o trabalho é intenso buscando 
melhorar e ampliar as estruturas dispo-
nibilizadas a população mercedense.

Retomada dos treinamentos

Foram retomadas as atividades das 
escolinhas de base do município. Muitos 
mercedenses são atendidos através do 
projeto Atleta do Futuro/MCR Amidos.

Foi realizada a 
troca da areia na 
quadra da praça 
central e ainda 
foi construído um 
dreno no local.

Área de lazer do Arroio Guaçu

Vária melhorias foram realizadas na Área de Lazer 
do Arroio Guaçu, como a limpeza da orla do lago, 
troca da iluminação por luminárias de led, entre 
outras.

Vôlei Gigante

As atividades do Vôlei Gigante, desenvolvida com idosos do município, foram retomadas 
recentemente, após mais de um ano de paralisação.

Destaque na  Geração Olímpica

Mercedes é destaque no programa Geração Olímpica, do Governo do Paraná. Cada aluno contemplado 
recebe um valor mensal de 200 reais, como forma de incentivar a pratica esportiva. No município 20 
atletas foram contemplados.

Retomada das competições regionais

As competições regionais também começaram a ser retomadas. Na fase final do Jogos Escolares do Paraná, 
Mercedes retornou com três medalhas na modalidade de handebol. Outra modalidade que vem se destacando 
é a de Ginástica Rítmica. A nível municipal a pasta também está preparando a volta das competições.

Materiais esportivos

O município recebeu inúmeros materiais 
esportivos do Governo do Paraná. São vários 
itens, distribuídos em bolas de futebol, futsal 
e voleibol, redes, kit completo para futebol, 
joelheiras, entre outros.

Meu campinho

Através de emenda dos deputados Hussein Bakri 
e Sandro Alex, será construída na localidade do 
Arroio Guaçu uma quadra de futebol society.

Quadra de areia
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Novas instalações

O Provopar de Mercedes tem novo endereço. Com instalações maiores e mais 
aconchegantes, o espaço foi organizado com todo carinho para atender os 
mercedenses da melhor forma possível.

Trabalho 
voluntário em 
prol das famílias 
mercedenses

Com nova direção desde o início de 2021, o Provopar de 
Mercedes está tendo uma grande transformação. Desde a orga-
nização interna, até as ações voltadas a população de baixa 
renda, uma equipe de voluntários trabalha incansavelmente na 
entidade. A primeira-dama do município, Lizandra Weber, está 
à frente dos trabalhos.

Provopar busca promover a melhoria da qualidade de vida 
e a valorização da população mercedense, viabilizando progra-
mas e ações que possibilitem a sua sustentação, através de 
programas de geração de renda, garantindo sua inclusão social.

Arraiá

Com o objetivo de arrecadar fundos para serem utilizados em ações no 
município, o Provopar realizou seu Arraiá. O evento foi um sucesso.

Material escolar

Com recursos arrecadados através da venda de 
pastéis, foi realizada a compra e o repasse de kits 
básicos de materiais escolares para as famílias 
carentes do município. Mais de 70 famílias foram 
beneficiadas.

Campanha do Agasalho

Mais de 250 famílias foram beneficiadas com 
a “Campanha do Agasalho”. Foram repassadas 
roupas, calçados e agasalhos para suprir as 
necessidades das famílias que precisam. Assim, 
diminuir o sofrimento daqueles que não tem como 
se aquecer na época de frio

Troco Solidário

A ação consiste na distribuição de latinhas para 
arrecadação de moedas no comércio local. 
Várias empresas do município aderiram a ação. 
O dinheiro arrecadado está sendo destinado as 
solicitações feitas pelas famílias de baixa renda.

Páscoa

Em parceria com a administração municipal e o comércio local, o Provopar realizou na semana da páscoa 
ações voluntárias em prol das crianças mercedenses. Foram distribuídos mais de 300 ovos de chocolate, 
confeccionados pela diretoria e colaboradores, além da entrega de pacotinhos com doces pelas ruas da 
cidade e do interior.

Entrega de cobertores

Foram entregues cobertores para mais de 70 
famílias cadastradas na entidade. A ação teve 
apoio da Secretaria de Assistência Social de 
Mercedes.

“Como você enxerga o mundo?”

Com este tema o Provopar, em parceria com a 
Cresol, a Associação Mercedense de Agentes 
Recicladores (AMAR) e a Secretaria de Educação 
e Cultura, realizou uma Palestra e um momento 
de visitação com alunos dos quintos anos das 
escolas Tiradentes e José de Alencar, o projeto 
segue acontecendo no decorrer do ano de 2021 
com as suas próximas etapas.
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Com novo olhar, 
educação de 
Mercedes se 
reinventa em 
meio a pandemia

Um dos principais desafios da administração em meio a 
pandemia é propiciar um funcionamento eficaz das escolas.  
A Secretaria de Educação e Cultura de Mercedes priorizou o 
processo de retomada das atividades presenciais seguindo 
protocolos de biossegurança. Com um trabalho sério, coor-
denado por Juciane Brum, a pasta busca dia após dia melho-
rar a educação ofertada aos mercedenses.

A educação é a principal base da sociedade, por isso, 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Mercedes 
trabalha constantemente no desenvolvimento de ações e 
projetos que visam um ensino e aprendizagem de qualidade 
aos mercedenses.

Aulas presenciais

Desde o início da gestão a Secretaria de Educação e Cultura colocou como 
prioridade o retorno das aulas presenciais. Foi elaborado um protocolo de 
biossegurança e logo no começo do ano iniciou-se a retomada das atividades 
presenciais. No segundo semestre todos os 668 alunos da Rede Municipal de 
Ensino voltaram as salas de aula.  

Meio ambiente

Como forma de conscientizar os alunos sobre a preservação do meio ambiente, 
as escolas da rede municipal de ensino desenvolveram inúmeras ações, dentre 
elas, o plantio de árvores e a soltura de alevinos.Aulas presenciais

No segundo semestre todos os 668 alunos da Rede 
Municipal de Ensino voltaram as salas de aula. 

Material pedagógico

Todas as escolas municipais de Mercedes foram 
contempladas com materiais pedagógicos. Foram 
repassados livros e brinquedos.

Cultura

Em virtude da pandemia não é permitido a realização 
de eventos presenciais. Por isso, foram realizadas 
duas lives: uma em alusão ao Dia das Mães e outra o 
Festival da Canção “Canta Mercedes”. As oficinas da 
Casa da Cultura também foram retomadas.

Canta Mercedes

Foi realizado o Festival Canta Mercedes. 
Além de ser uma oportunidade de artistas 
mercedenses mostrarem seus talentos, o 
festival selecionou os representantes de 
Mercedes para o FERMOP.

Prefeito nas escolas

O prefeito de Mercedes Laerton Weber, acompanhado 
da primeira-dama Lizandra Weber e a Secretária de 
Educação e Cultura Juciane Brum, realizaram visitas 
em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino 
de Mercedes. Além de conhecer a realidade das 
instituições, o prefeito ainda deixou uma lembrança 
aos alunos e colaboradores.

Conselho Municipal de Educação

Foi  instituído o Conselho Municipal de Educação. O 
órgão garante o direito de participação da comunidade 
na política educacional.
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Serviços 
assistenciais 
são referência  
em Mercedes

Referência em Assistência Social, atualmente 
Indiara Feix está à frente da pasta, que tem a função 
de coordenar e organizar as ações no que tange à 
forma de como será executada a Política Nacional 
de Assistência Social. 

Com o objetivo de garantir o atendimento e qua-
lidade de vida dos mercedenses, a Assistência Social 
de Mercedes busca assegurar que a vivência familiar 
e o convívio comunitário recebem atenção especial, 
fortalecendo, preservando e estimulando estes vín-
culos familiares e comunitários. 

Clubes femininos

Após mais de um ano paralisadas, foram retomadas as atividades dos clubes femininos do 
município. A Secretaria de Assistência Social e o Provopar estão programando inúmeras 
atividades com as mulheres. 

Páscoa

Cerca de 300 idosos mercedenses participaram do drive-thru de Páscoa. Cada idoso que 
participou foi presenteado com uma caixa de chocolate.

Conferência

Com o objetivo de discutir os eixos definidos pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social, Mercedes 
realizou a 13ª Conferência da Assistência Social. O 
tema geral foi “Assistência Social: Direito do Povo e 
Dever do Estado, com financiamento público, para 
enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

Pedal faça bonito

Cerca de 300 ciclistas participaram do “Pedal Faça Bonito”. O evento teve por objetivo conscientizar e 
combater a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes.

Creas de casa nova

Para se adequar a legislação, a administração 
municipal retirou o Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) do paço municipal para 
uma nova sede. 

Retomada

Seguindo um rigoroso protocolo de biossegurança, foram retomadas as atividades do Projeto 
Piá e do CRAS. Cerca de 200 pessoas, entre adultos e crianças, são atendidas no município pelos 
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

Carro zero km

Buscando 
renovar a frota, 
a Secretaria 
de Assistência 
Social recebeu, 
um automóvel 
Oroch Renault 
2021, com 
investimento de  
R$ 89 mil.
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Concessão de barracões

Com o objetivo de estimular à instalação de empresas no município, a administração municipal 
está realizando novas concessões de barracões.

Valorização 
da indústria e 
do comércio: 
eficiência na 
administração

Buscando o desenvolvimento de projetos volta-
dos à geração de emprego e renda a atual adminis-
tração municipal têm diversas ações organizadas 
e voltadas a valorização da indústria e comércio 
buscando o crescimento de Mercedes. 

A frente da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Emprego do Município de 
Mercedes está Roberto Carlos Lorenzzoni Kinast 
(Beto). A secretária coordena, acompanha e pro-
move o desenvolvimento econômico e social 
do município por meio da execução de políticas 
públicas voltadas ao apoio do comércio, setores de 
indústria, emprego, serviço, agricultura e turismo. 

Fazendo parte deste conjunto, que busca o 
crescimento do município de Mercedes, está a 
Secretaria de Planejamento, Administração e 
Finanças, atualmente sob o comando de Edson 
Knaul. A secretaria conta com uma equipe de 
trabalho que desempenha as funções de maneira 
conjunta e em harmonia com as demais secretarias 
municipais. Tendo por finalidade planejar, coorde-
nar, normatizar e executar os sistemas gerais de 
administração do Município.

Carro zero KM

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Emprego passa a 
contar com um carro zero km. Trata-se 
de uma Oroch Renault 2021, com 
investimentos próprios no valor de  
R$ 89 mil.

Comércio local

Com a nova lei de licitações, as compras 
realizadas pelos órgãos públicos passaram a 
serem eletrônicas. Como forma de incentivar 
o comércio local a participar dos pregões, foi 
proporcionado treinamento aos empresários 
mercedenses. Nova turma será aberta em breve

Sala do empreendedor

Atualmente o município conta com mais 
500 MEIs, todos atendidos pela Sala 
do Empreendedor. Além disso a sala 
auxilia também nos pregões eletrônicos 
e presenciais através de informações e 
orientações.

Cidade Empreendedora

Mercedes assinou um convênio com o Sebrae/
PR para a realização do Programa Cidade 
Empreendedora, com o objetivo de fortalecer a 
economia local, incentivar o empreendedorismo, 
contribuir para a geração de renda e empregos, 
desburocratização, educação empreendedora e 
compras públicas.

Crédito via Fomento

Para melhorar ainda mais os atendimentos, 
a Sala do Empreendedor está realizando a 
concessão de crédito via Banco Fomento 
Paraná, para assim aumentar os negócios locais, 
gerar mais renda e empregos no município

Carro zero KM

Com o objetivo de gerar mais economia aos 
cofres municipais, foi adquirido um carro zero km 
destinado ao uso do Chefe do Poder Executivo. 
Trata-se de uma HRV Honda 2021. Além de gerar 
menor custo de manutenção, o veículo consome 
cerca de 40% de combustível a menos, na 
comparação ao que era utilizado.

Digitalização

Grande parte dos documentos existentes no paço 
municipal estão sendo digitalizados e arquivados 
em uma nuvem. A meta é eliminar ao máximo o 
uso do papel. Com isso, a expectativa é de uma 
grande economia aos cofres públicos

Pagamentos por Pix

Mercedes é um dos primeiros Município do Paraná 
a permitir pagamento de tributos via Pix. Com 
a nova funcionalidade, em vez de o contribuinte 
emitir a guia com código de barras padrão, agora 
tem a opção de pagamento em Pix.



SETEMBRO 2021 l 23

 



 

SETEMBRO 2021 l 24

Investimentos 
históricos em 
Mercedes

O prefeito Laerton Weber e o vice-prefeito Alex 
Graunke  estão viabilizando recursos históricos para 
o município de Mercedes. Alguns repasses já foram 
disponibilizados ao município e a expectativa é de 
que outros serão enviados nas próximas semanas. 

Líder do governo Hussein Bakri e secretário estadual 
de Infraestrutura e Logística Sandro Alex

Maior repasse de recursos a 
Mercedes, Hussein e Sandro 
Alex disponibilizarão, em breve, 
mais de R$3.000.000,00 a fundo 
perdido. Parte dos recursos 
já foram disponibilizados ao 
município. O dinheiro será 
investido na construção de duas 
arenas Meu Campinho, também 
será destinado ao recape do 
asfalto que liga a sede ao Arroio 
Guaçu e na aquisição da uma 
van transporte de pacientes

 Projeto da “Rua Coberta”

Deputado federal Evandro Roman

Grande parceiro do município, Roman disponibilizará em torno de R$ 750 mil 
para investimentos em Mercedes. Parte do dinheiro já foi repassado a 
municipalidade. O parlamentar se comprometeu ainda, em buscar parcerias com 
o Governo Federal para a construção da tão sonhada “Rua Coberta”.

Deputado estadual licenciado Marcel Micheletto

O deputado estadual licenciado Micheletto já repassou R$ 237 mil para auxiliar 
na compra de uma ambulância semi-UTI. Micheletto se comprometeu ainda, 
em viabilizar R$ 500 mil para obras de recapeamento asfáltico na cidade.

Deputado estadual Elio Rusch

O deputado 
já garantiu o 
repasse de 
R$ 400 
mil para a 
compra de um 
ônibus para 
a Secretaria 
de Educação 
e Cultura. 
Elio, também 
viabilizou 
um carro 
zero km para 
Mercedes.

Deputado federal Vermelho

O parlamentar Nelsi Conguetto Maria, mais conhecido como Vermelho, está 
viabilizando cerca de R$ 220 mil de emendas ao município. Os recursos serão 
investidos na aquisição de kits multimídia para as salas de aula do município 
e para a compra de um trator.
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O hoje denominado Grupo Costa Oeste 
nasceu pequeno, 17 anos atrás iniciava-
-se uma empresa na área de mármore e 
granitos, a primeira de Mercedes. Com 
muito trabalho e profissionalismo, dois 
sócios empresários, com muita vontade 
de empreender,  viram em Mercedes o 
lugar ideal para acreditar, crescer e inves-
tir, assim começou, em fevereiro de 2005, 
a Marmoraria Costa Oeste. Anilson Werner 
contando com 14 anos de experiência de 
mercado pode oferecer aos merceden-
ses a qualidade que antes era buscada 
fora do município. Após alguns meses, 
o sonhador Anilson assumiu sozinho a 
empresa e não parou mais de crescer e 
investir em Mercedes. Hoje, o Grupo Costa 
Oeste reúne quatro grandes destaques 

comercias para Mercedes: a Marmoraria 
Costa Oeste, a OesteGran Distribuidora de 
Mármores e Granitos, a Procelanoeste  e 
a EcoBlock. Juntas, esta empresas con-
tribuem para o crescimento e geração de 
empregos em Mercedes e levam o nome 
do município para inúmeras localidades 
da Região Sul do Brasil. 

O Grupo Costa Oeste busca cons-
tantemente a excelência nos produtos 
fabricados, comercializados e serviços 
prestados, a satisfação dos clientes é a 
regra número um da empresa. O cresci-
mento sólido, somado às parcerias com 
empresas e profissionais de alto nível, 
na região, demonstram a qualidade dos 
produtos produzidos, industrializados  
e comercializados.  

Nos 29 anos de Mercedes 
o Grupo Costa Oeste é 
exemplo de crescimento 

l Marmoraria Costa Oeste
A prioridade da Marmoraria Costa Oeste tem sido a 
busca constante por fornecedores qualificados, tanto 
para mão de obra como para materiais diversos. Com 
essa preocupação, a empresa tornou-se referência 
regional em qualidade e agilidade na entrega de 
produtos e serviços em mármores e granitos. 
A empresa busca trazer e apresentar aos clientes 
o que há de mais moderno e de qualidade superior 
em mármores e granitos. São confeccionados, sob 
medida, uma gama diversificada de produtos de 
acordo com as necessidades e preferencias dos que 
buscam os serviços da empresa. 

l EcoBlock
A EcoBlock é  mais nova empresa do Grupo Costa Oeste. Ela surgiu quando o empreendedor 
Anilson percebeu o nicho de mercado e viu que Mercedes comportaria mais este ‘braço’ do 
Grupo Costa Oeste atendendo assim a crescente demanda na região. A EcoBlock é uma empresa 
especializados de artefatos de cimento e seus derivados, com uma grande gama de produtos.
São produzidos atualmente pela EcoBlock diversos produtos como blocos, pavers, linha refratária 
para churrasqueiras, bordas térmicas para piscinas e uma completa linha ecológica, como o 
próprio tijolo ecológico, que é uma tendência mundial e está se popularizando e surpreende 
pelas vantagens. Conforme o próprio nome revela, é uma alternativa sustentável e que substitui 
perfeitamente a versão tradicional. 
Pisos e blocos drenantes serão produzidos e comercializados com a marca EcoBlock, eles são 
feitos com concreto especialmente poroso. Esse material é super permeável, permitindo um 
escoamento da água muito mais eficiente. Esse tipo de pavimentação é a solução ideal para evitar 
acúmulo de água, que é completamente absorvida pelo solo.

Anilson Werner – Grupo Costa Oeste

Exemplos de produtos em mármore e granito 
confeccionados pela Marmoraria Costa Oeste

Variada linha de blocos
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l Porcelanoeste
As tendências do mercado mudam 
constantemente e Anilson Werner, 
sempre atento as novas demandas 
da área, percebeu a crescente procura 
de bancadas em porcelanato por 
clientes, arquitetos e profissionais do 
segmento da construção civil regional. 
Consolidava-se, assim, a Porcelanoeste, 
como empresa de referência, sintonizada 
com as novidades e tendências dos 
grandes centros. 
Assim, com o treinamento pessoal 
e personalizado oferecido aos seus 
profissionais, já altamente gabaritados 
de sua empresa, em 12 maio de 2019, 
nascia mais uma empresa mercedense 
a Porcelanoeste, especializada e 
qualificada em bancadas, nichos 
e cozinhas em porcelanato.  São 
produtos em série e sob medida.

     

Exemplos de porcelanatos da Porcelanoeste

l Grupo Costa Oeste levando o nome 
    de Mercedes para o Brasil 

Hoje o Grupo Costa Oeste atende toda a região Oeste do Paraná 
com os seus produtos. O Sul do Brasil já conhece e revende 
também os produtos da Porcelanoeste, assim o Grupo leva 
o nome de Mercedes para muitos municípios e com grandes 
possibilidades de crescimento, gerando assim, ainda mais, 
empregos e rendas ao município de Mercedes. A ampliação e o 
crescimento da produção do grupo já está sendo estudada em 
conjunto com a administração municipal. Está sendo buscado 
a ampliação física da empresa para atender ainda mais a 
demanda nacional e internacional.
Para o Grupo Costa Oeste é uma grande satisfação fazer parte 
dos 29 anos de Mercedes. 

 
Renovação constante da frota para melhor 
atendimento dos seus parceiros e clientes

Empresa altamente estruturada 
para melhor atendimento dos 
seus parceiros e clientes

 

OesteGran, distribuidora regional 
de mármores e granitos nacionais e 
importados

Lançamento em breve do Piso drenantePavers polidos e vibrados

l OesteGran Distribuidora
Após 14 anos no mercado, a empresa Marmoraria 
Costa Oeste, esmerou-se na manutenção de 
estoques para atender às necessidades dos clientes 
e parceiros, sempre com materiais diferenciados 
em qualidade, texturas e cores, de tal forma que 
seus materiais começaram a ser comercializados 
diretamente para outras empresas do segmento. 
O empresário Anilson percebeu a necessidade da 
criação de uma empresa estruturada para compras, 
nacionais e internacionais, em grandes quantidades 
e para revenda fracionada de mármores e granitos. 
Em março de 2019, nasceu a OesteGran, distribuidora 
regional de mármores e granitos nacionais e 
importados. A empresa comercializa e atende hoje mais 
de 50 empresas instaladas principalmente na região 
Oeste do Paraná. 
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Profissionais qualificados atuam no Salão da Nany
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Gás do Egon e Salão 
da Nany: atenção e 
dedicação garantem 
excelente atendimento 

O Gás do Egon/Liquigás, de propriedade de Egon Iappe, está há 18 anos em 
Mercedes, e o Salão na Nany, comandado por Adriane Rieger, está há 15 anos de 
portas abertas atendendo a população mercedense. Neste período, conquistaram 
muitos clientes. As empresas têm como compromisso a atenção e a dedicação, 
para garantir excelente atendimento aos clientes.

Só temos a agradecer. Optamos por Mercedes por 
sabermos do seu grande potencial e também por ter 
uma população ordeira e trabalhadora. Obrigado a 

todos. Parabéns, Mercedes
Egon e Nany parabenizam Mercedes pelos 29 anos. 

‘‘ 

‘‘ (45) 3256-1566 / 98806-7475
Avenida João XXIII, 1021 – Mercedes-PR

Cortes, colorações, manicure, pedicure, 
design de sobrancelha, penteados e 

maquiagem. Unisex.
(45) 3256-1566 / 98802-0974 

Nany e Egon – proprietários

Depósito de gás localizado no Loteamento Schug

l Aposta 
Egon foi o primeiro revendedor de gás em Pato Bragado. Recebeu uma pro-
posta para se mudar para Mercedes, e aceitou. Adquiriu um depósito de gás 
que era de propriedade de Ari Jacomeli, em 05 de agosto de 2003.  “Me mudei 
para Mercedes apostando sempre no melhor para minha família e também que-
rendo oferecer o melhor para a população. Deu certo”, destacou Egon.

l Evoluindo, sempre
Em 2005 o empresário adquiriu um lote onde construiu o 
primeiro depósito de gás, na rua Romano Groff. Já em 2009, 
construiu uma nova sede, na Avenida João XXIII. Já em 2020, 
um novo depósito de gás, no Loteamento Schug.
Paralelo a isso o Salão da Nany acompanhou as mudanças. 
Hoje está localizado na Avenida João XXXIII, 1021. 

l Qualidade
Tanto o depósito de gás, que trabalha com 
agilidade e os melhores preços, quanto o 
Salão da Nany, que oferece os melhores 
serviços e produtos, cresceram juntos com 
o município, oferecendo o melhor para os 
clientes. “Nosso propósito é atender bem 
os clientes, atendendo aos seus anseios e 
necessidades. Ao longo dos 18 anos, con-
quistamos muitos mercedenses. Além de 
produtos e serviços de qualidade, pratica-
mos preços justos. Estamos muito satisfei-
tos e contentes pela história que trilhamos 
em Mercedes. Esperamos que a parceria 
com a população de Mercedes continue por 
muitos e muitos anos”, Mencionou Egon.
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Legislativo cumpre com suas 
funções e realiza trabalho 
paralelo ao Executivo

Parabéns, Mercedes! São 29 anos marcados por muitas 
conquistas e avanços. Isso é resultado do esforço do trabalho e da 

dedicação de seus moradores.‘‘ 

‘‘ 
Com a emancipação, há 29 anos, 

Mercedes passou a ter vida própria. 
Desde a primeira legislatura teve 
homens e mulheres. A atual gestão não 
é diferente. A Câmara de Vereadores é 
presidida por Ezio Dörner. Ele lembra 
que o Legislativo tem a importante mis-
são de conectar a população ao Exe-
cutivo municipal, seja na elaboração 
de leis, seja na fiscalização das ativi-
dades do Poder Executivo, bem como, 
ouvindo a população para converter 
as reivindicações em matérias que Ezio Dörner, vereador-presidente

visam atender o bem comum. “Nesses 
29 anos de município, o trabalho do 
Legislativo sempre foi em paralelo ao 
do Executivo, analisando e votando os 
projetos que levaram e levam progresso 
ao município. Além dos projetos, tam-
bém sempre buscou-se acompanhar 
e fiscalizar os demais atos do Execu-
tivo e ouvir os pedidos da população 
para fazer uma ponte entre legislativo 
e executivo na realização de melhorias 
necessárias para nosso município”, 
pontuou o presidente.

  

Altair Loffi Andreia Hilger Dirceu Woelfer Dionisio Heinzen Simone Eninger James Blausius Kelli Kolm Gilson Backes 

l Atual legislatura
Ezio acredita que o Legislativo vem desenvolvendo um trabalho em conjunto 
com o Executivo, sempre discutindo melhorias, buscando recursos através de 
deputados estaduais e federais na busca de atender os anseios da população. 
“Tivemos uma mudança e queremos mostrar à população que somos capazes 
de apresentar uma Mercedes para todos, com tratamento igualitário e dando 
prioridade para o que realmente é necessário em nosso município”, destacou.

l Em desenvolvimento
Questionado sobre o que pensa do desenvolvimento alcançado pelo município, 
o vereador-presidente, que também é agricultor, acredita que Mercedes está 
em pleno desenvolvimento. Isso, segundo ele, pode ser comprovado através 
de indicadores que colocam o município entre os melhores para se viver, pela 
qualidade de vida das pessoas. “E isso se deve, com certeza, pela atuação 
determinada dos poderes Executivo e Legislativo. Embora sejam poderes 
independentes, cada um contribui com a sua parcela de responsabilidade, 
gestão eficiente e transparência. Por isso se destacam diante dos outros”.

l Setores produtivos fortes
Dörner acredita que o que movimenta e alavanca a 
economia, sem sobra de dúvidas, é o agronegócio, 
por tratar-se de um município eminentemente 
agrícola. Porém, ele menciona que não se pode 
deixar de destacar o crescimento do comércio 
e da indústria, que conforme o vereador, 
têm participação direta na movimentação 
da economia, se destacando, acima de tudo, 
pela visão empreendedora, o que os tornam 
efetivamente fortes e pujantes. “Aqui temos uma 
gente muito trabalhadora, humilde e hospitaleira. 
Que as conquistas do nosso município sejam cada 
vez maiores, demonstrando que somos nós que 
fazemos o amanhã e que a perseverança é luz que 
ilumina o caminho para uma cidade cada vez mais 
justa e próspera”, finalizou.
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Prova de que o município está crescendo e que pos-
sui grande potencial, são as novas empresas que sur-
gem no município. São empreendimentos que se somam 
às empresas já instaladas no município, fortalecendo 
o comércio local. 

Até há alguns anos, os mercedenses eram, muitas 
vezes, obrigados a se deslocar para outros municípios 
para buscar artigos e produtos que não encontravam em 
Mercedes. Hoje a realidade é outra, já que o comércio 
é composto dos mais variados segmentos, que aten-
dem a todas as necessidades, inclusive, as empresas e 
indústrias locais atendem muitos municípios da região 
com seus produtos.

Isso é possível graças à empresários (as) arrojados 
(as) que investiram em importantes empreendimentos e 
se especializaram para oferecer prestação de serviços nas 
diferentes áreas. Tudo isso contribui para o desenvolvi-
mento do município.

Novas empresas 
fortalecem o 
comércio local

 Depoimentos 
Rodrigo Vergani, corretor de imóveis e 
proprietário da Zero Grau Conveniência: 
“Mercedes, cidade que minha esposa e 
eu escolhemos para criar nossos filhos e 
chamar de lar. O lugar que nos acolheu de 
uma forma muito especial, proporcionando 
muitas alegrias ao longo destes quase 4 
anos que aqui estamos. Eu acredito no 
desenvolvimento da cidade desde o dia 
em que cheguei aqui e pra nós que viemos 
de outra cidade, é nítido o crescimento do 
nosso município e sei que vai crescer ainda 
mais nos próximos anos. Por estes e outros 
motivos decidimos viver e empreender 
aqui. Nossa loja, Zero Grau Conveniência, 
foi a primeira a se consolidar na cidade, no 
segmento de conveniência, e somos muito 
gratos a todos os nossos amigos e clientes. 
Agora também presto serviços como corretor 
de imóveis. Minha esposa, que é advogada, 
em breve contará com um escritório também 
em Mercedes. Por tudo isso, uma palavra 
resume nosso sentimento: gratidão à Deus e 
a Mercedes”. 

Jhonatan Fonseca e Fabiano  Back da Alfa 
Materiais de Construção: “Resolvemos 
investir em Mercedes pelo grande potencial 
de crescimento que vemos no município. Isso 
replete na construção civil. Tanto na sede 
como no interior, muitas obras são realizadas. 
Estamos muito contentes pelo acolhimento 
que tivemos aqui. Estamos com expectativas 
muito positivas para os próximos meses. Em 
outubro, completaremos um ano de atividade. 
Para comemorar, estamos preparando muitas 
novidades, sempre, com sorriso no rosto para 
atender bem os clientes. Parabéns Mercedes 
pelos 29 anos de emancipação”.  
 

Juliana Hickmann, sócia proprietária da 
Hickmann Chopp Delivery: “Eu e meu 
esposo (Rodeni) nascemos e crescemos 
em Mercedes. Sempre tivemos a vontade 
de empreender, através de negócio próprio. 
O Sítio Hickmann atua em várias frentes 
e agora acrescentamos a cerveja artesanal 
e o chope. Trata-se de um investimento no 
turismo rural. Acreditamos no potencial do 
município, por isso estamos investindo aqui. 
Esperamos que nossos empreendimentos 
sejam herança para nossos filhos, para que 
também permaneçam nessa linda cidade. Só 
temos a agradecer a todos que nos prestigiam. 
Parabéns Mercedes pelos 29 anos”.

Isabele Prochnow, engenheira civil: 
“Resolvi investir no ramo da construção 
civil no município principalmente para 
dar seguimento na empresa familiar, que 
é uma loja de tintas. O município possui 
grande potencial de crescimento econômico 
e geração de empregos. Isso influência 
diretamente no ramo da construção 
civil, aumentando a demanda por novas 
edificações. É gratificante poder cooperar 
com a evolução de Mercedes nesse sentido e 
poder fazer parte dessa história”.

Bianca Monster, sócia proprietária da La 
Viella Concept Store: “Mercedes é um 
Município de oportunidades e mesmo em 
meio a pandemia, a demanda por nossos 
produtos teve um aumento significativo, tanto 
online como presencial, o que nos motivou a 
investir em um espaço físico aconchegante 
para melhor atender nossas clientes. Mercedes 
é um município bem estruturado, que promove 
ações e incentivos que contribuem ainda 
mais para o crescimento econômico local. 
Parabéns Mercedes”.

Rafael Darolt, proprietário da Darolt 
Conveniência: “O hábito de trabalhar em 
prol de fomentar a economia local acaba 
incentivando muitos trabalhadores a abrirem 
seus próprios negócios. Mercedes se tornou 
uma opção muito atrativa para a classe 
empresarial e em breve vou abrir um novo 
conceito em conveniência, contemplando o 
público mercedense com produtos diferenciados. 
Parabéns Mercedes pelos 29 anos”.
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 Conforme relatório divulgado recentemente no site da Secre-
taria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), viabilizado 
pelo Departamento de Economia Rural (DERAL), Mercedes é destaque 
quanto à produção agropecuária no estado. Os dados apontaram o 
Valor Bruto da Produção (VBP) referente ao ano de 2020.

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

Conforme o relatório, o município de Mercedes produziu um 
total de ativos de R$ 303.292.380,38. 

Produção 
agropecuária 
de mais de 300 
milhões por ano

Deste total, R$ 108 milhões são oriundos de aves de corte; R$ 
35 milhões se referem a suínos de corte; 35 milhões através da 
soja (1ª safra); R$ 28 milhões através de leitões para recria; 23 
milhões através do milho (2ª safra); R$ 18 milhões contabilizados 
através do leite; e R$ 12 milhões em silagem de milho. O restante é 
referente à produção de frutas, verduras, legumes, venda de outros 
animais, entre outros.

Isso comprova o potencial produtivo do município e a força do 
agronegócio mercedense. 

 Depoimentos 

Charles Cardoso de Aguiar, zootecnista e proprietário da Suplemath Nutrição Animal: “Motivo de orgulho para o 
Oeste paranaense o agronegócio no município de Mercedes ganha cada vez mais destaque e representatividade 
por parte dos envolvidos no setor rural. O objetivo da nossa empresa é fornecer produtos de qualidade ao 
produtor rural, produzindo e comercializando suplementos minerais que geram maior retorno a pecuária de leite e 
corte. Somente com produtos de qualidade, assistência técnica responsável e ao trabalho duro do produtor rural 
os resultados positivos são alcançados. Acreditamos que o fortalecimento do agronegócio e do comércio local se 
dá através do consumo de produtos e serviços de dentro do município de Mercedes”.

Altair Vendranim (Nego), proprietário da 
Agropecuária Nego Bom: “A diversidade nas 
propriedades rurais é muito importante. Ano 
após ano surgem novos empreendimentos 
rurais. As propriedades no interior se tornaram 
verdadeiras indústrias do alimento. Somos 
parceiros do agronegócio. Queremos que o 
município cresça de forma sólida e sustentável, 
impulsionado por uma população ordeira e 
querida. Estamos diariamente trabalhando para 
garantir o melhor aos agricultores e pecuaristas. 
Parabéns a todos pelos 29 anos”.

Matheus Madureira Caires, encarregado 
da Cooperativa Integrada de Mercedes: “A 
força de quem tem a missão de alimentar o 
mundo somada à capacidade de trabalhar 
mais e melhor a cada dia. Isso é o que 
nos move. É o que nos faz ter orgulho 
e gratidão pelo passado e confiança no 
presente cooperativo, de alta produtividade 
e bons resultados. Com paixão pelo agro, 
tecnologia, trabalho incansável e com 
parcerias de gerações, inovamos com você, pelo 
cooperativismo, pelo seu negócio, pelos mais 
de 50 municípios onde estamos presentes. 
Parabéns, Mercedes, pelos seus 29 anos. 
Uma homenagem da Integrada Cooperativa 
Agroindustrial. Esse é o nosso futuro”.

Vandoir Werner, gerente da DISAM – 
Tecnologia Moderna para a Agricultura: “Os 
números comprovam a força do agronegócio 
no município. Tudo isso é possível graças aos 
agricultores e pecuaristas que trabalham no 
dia a dia para produzir mais e melhor, gerando 
mais renda, qualidade de vida e desenvolvendo 
o município. Já evoluímos muito ao longo 
dos anos. Hoje todas as lavouras empregam 
tecnologias de ponta. Além de homens do 
campo comprometidos, temos empresas 
no ramo agrícola que colaboram para que a 
agricultura se desenvolva e fortaleça cada 
vez mais. É a união de esforços que gera 
excelentes resultados”. 

Adilson Eger, gerente da unidade da Copagril 
de Mercedes: “O agronegócio é, sem dúvida, o 
principal responsável pela economia do nosso 
município. As atividades agropecuárias estão 
em constante crescimento. O nosso produtor 
sempre buscando mais tecnologia, eficiência 
e consequentemente mais produtividade. 
Mesmo diante das dificuldades vividas nos 
últimos meses, com a pandemia, o agro não 
parou. Pelo contrário, ainda cresceu mesmo 
diante das adversidades, gerando renda, 
empregos, aquecendo a economia local e 
trazendo mais qualidade de vida as pessoas”.
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Agro Novo 
Rumo fortalece 
o setor agrícola 
do município

Desde o início da colonização, o setor agrí-
cola tem sido fundamental no desenvolvimento de 
Mercedes. Ao longo dos anos, surgiram empresas, 
cooperativas, associações e demais entidades que 
colaboraram para o fortalecimento do setor, como o 
condomínio Agro Novo Rumo, inaugurada em 07 de 
julho de 2018. Trata-se de uma associação fundada 
por 18 condôminos. Essa união de produtores rurais 
busca melhores condições de comercialização da 
produção, já que os grãos produzidos pelos sócios 
são classificados, beneficiados, armazenados e, pos-
teriormente, comercializados.

l Capacidade
Conforme Jacson Lucian, presidente do condomínio, 
atualmente a associação possui 7 colaboradores fixos, 
chegando a dobrar esse número em período de safra. “Em 
2019 a Agro Novo Rumo passou por reformulação interna e 
atualmente possui 20 condôminos. Sua estrutura também foi 
modificada. Inicialmente, a capacidade de armazenagem era 
de 250 mil sacas. Após investimento de mais R$ 15 milhões, 
em 2020 a capacidade teve um incremento de 40% na sua 
capacidade de armazenagem”, ressaltou o presidente.

l Mais investimentos
O grupo decidiu ainda pela necessidade de mais R$ 2 milhões em 
investimentos, além de mais recursos em energia fotovoltaica, ainda 
em 2020. “A união desses produtores vem mudando a qualidade de 
vida das famílias dos associados e dos colaboradores da associação.  
É um empreendimento que veio para somar ao setor agrícola. Estamos 
satisfeitos com os resultados. O agronegócio de Mercedes sempre foi 
muito forte e acompanha as tecnologias que estão disponíveis aos 
agricultores”, reforçou Jacson.

l Complexo
O complexo industrial da Agro Novo Rumo está localizado na Linha 
São Luiz, margens da BR-163. Foi construído dentro de uma área 
total de 72 mil m². Conta com silos, casa de máquinas automatizada, 
três moegas, duas balanças, escritório e demais instalações.
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Prefeitura está trabalhando na construção da pista 
de bicicross junto ao lago municipal

Equipe mercedenese que se sagrou campeã paranaense 
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 Em outra oportunidade, contamos uma das paixões do empresá-
rio de Mercedes, Jean Fiedler de Melo: as kombis. Desta vez, vamos 
falar sobre outro de seus hobbies: o bicicross. Além de piloto, con-
quistando vários títulos, hoje também conta com um projeto social 
que tem gerado excelentes frutos e, principalmente, ótimos resulta-
dos. O município, até então mesmo sem um local para treinar, tem 
se destacado e desbancado cidades com tradição na modalidade. 
Um grande incentivo está sendo construído: a pista de bicicross, 
junto ao lago municipal. 

Mercedenses com o 
“bicicross na veia”

Jean Fiedler de Melo: empresário, atleta, 
treinador e, principalmente, um incentivador

l Início
Jean participa de competição de BMX (Bicicross) desde 1991. 
Ganhou, inclusive, várias vezes o campeonato paranaense. Ele 
menciona que desde 2004 o esporte se tornou olímpico, por isso 
vem crescendo muito. 
Jean foi morar fora do país por algum tempo e, quando voltou 
para Mercedes, não teve tempo de praticar o esporte. Ele conta 
que em 2017 teve algumas crises e foi parar no hospital. O médico 
disse que o problema era estresse e que precisava desacelerar um 
pouco, além de praticar atividades físicas. “Foi então que voltei 
ao bicicross. Em 2017, em uma viagem que fiz para a Holanda, 
consegui uma representação de uma marca de bicicleta, a qual 
passei a importar e revender aqui. Hoje é uma das mais fortes do 
mundo. Recentemente aconteceu o Mundial de BMX e o holandês 
que compete com bicicleta da marca foi o campeão, assim como 
também ganhou ouro nas olimpíadas”, destacou Jean.

l Projeto social
Jean queria difundir o esporte no município e incentivar a 
“garotada” a praticar a modalidade. Foi então, que o empresário 
iniciou um projeto social em Mercedes, com o apoio da prefeitura. 
“Logo conseguimos um grupo para treinos e competições. No 
início eram 6 atletas. Eu emprestava a bicicleta e os equipamentos 
de segurança. Com uma van que tenho, levava para treinar em 
Palotina, Toledo e agora os treinos acontecem em Marechal 
Rondon. Muito esforço e dedicação da equipe, já trouxeram 
excelentes resultados”, afirmou.

l Desbancando gigantes
A equipe denominada de Bicicross (BMX) de Mercedes em 2019 e 2020 
ganhou o Campeonato Paranaense por equipe. Um feito muito grande, 
frente a cidades com muita tradição no esporte. “Ganhamos de cidades 
fortes, como Marechal Rondon, Londrina, Cascavel, Guarapuava e 
Cianorte, que possuem tradição na modalidade. Também ganhamos dois 
títulos brasileiros. Eu e o atleta Luiz Pereira. Mercedes no topo”. 

l Estímulo
Jean destaca que devido 
à pandemia os treinos e 
competições “esfriaram” 
um pouco, mas, aos 
poucos tudo será 
retomado. Ele lembra que 
um grande incentivo está 
sendo dado à modalidade, 
que é a construção de 
uma pista de bicicross 
no município. “Em breve 
ela estará pronta e vai 
alavancar a modalidade. 
Não será mais necessário 
treinarmos em outras 
cidades. Estamos muito 
ansiosos”.

l Mais que um esporte
O treinador da equipe de bicicross de 
Mercedes menciona que o objetivo 
do projeto não é somente formar 
pilotos, mas sim, também oferecer 
uma modalidade esportiva aos jovens. 
“Temos que incentivar, para que as 
crianças não fiquem somente no celular. 
O esporte traz muitos benefícios. O 
bicicross me ensinou muitas coisas 
e isso repasso aos atletas do projeto, 
como a trabalhar em equipe, apesar de 
ser um esporte individual; aprendemos 
a perder e a ganhar, isso desde criança; 
aprendemos a cair e a levantar, mesmo 
estando machucados. São muitas as 
lições que essa modalidade nos mostra”.

l Apoio
A equipe conta com o importante apoio da prefeitura municipal e 
de empresas parceiras. Ainda há espaço para mais apoiadores. O 
projeto só tende a crescer ainda mais.
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Existe alternativa.
Ao escolher o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras 
com o desenvolvimento da sociedade. Já somos mais de 5 milhões 
de associados gerando crescimento para todos, porque reinvestimos 
recursos na sua região. 
Conte com soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento 
próximo, humano e também digital, em mais de 2 mil agências em 
todo o Brasil e na palma da sua mão.

Abra sua conta com a gente. 

Investimentos 
e muito mais.

Conta 
Corrente

Cartões Crédito

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende 

um mundo melhor.

Aponte a câmera do seu 
celular e saiba mais.

E se o melhor 
para você 
também for  
o melhor 
para todos?



 

SETEMBRO 2021 l 44

 Periodicamente recebemos notícias de que a tarifa de energia irá 
subir. Com a chegada do período mais quente do ano, o consumo também 
aumenta. E que tal poder utilizar o ar-condicionado sem se preocupar com 
a conta de luz no final do mês? Sim, é possível, com a energia fotovoltaica.

Os investimentos em equipamentos para esta finalidade aumentaram 
muito nos últimos anos, já que são muitos os motivos para se investir neste 
sistema. Os mais indiscutíveis são: grande economia na conta de luz, pro-
teção contra os aumentos de luz, valorização do imóvel, sustentabilidade 
e o retorno do investimento. 

Conta de energia 
aumentando? 
Energia fotovoltaica 
é a solução!

Marciano Weber, proprietário da Solares Premium

l Economia e durabilidade
Tarifas de energia elétrica cada vez maiores 
para o consumidor brasileiro e redução de 
80% no preço dos equipamentos fotovoltaicos 
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 
cálculo: sua casa terá praticamente 30 anos 
de economia no setor energético.
Além disso, o sistema tem uma fácil 
instalação e requer pouca manutenção ao 
longo do tempo. 

l Manutenção mínima
Um sistema fotovoltaico é composto 
de inversores, módulos, string boxes, 
cabos e ferragens. 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.

l Excelentes linhas 
    de financiamento

Bancos e cooperativas de crédito 
oferecem excelentes vantagens e 
formas de financiamento destes 
sistemas. É mais um importante 
incentivo para instalar o sistema.

l Valorização do imóvel 
Imóveis que contam com sistemas 
fotovoltaicos estão sendo cada vez mais 
valorizados no mercado. O Laboratório 
Nacional Lawrence Berkeley realizou uma 
pesquisa patrocinada pelo Departamento 
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! l Autoconsumo remoto e distribuição compartilhada

A possibilidade de autoconsumo remoto, que permite gerar energia em um 
local e consumi-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.

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

l Excelentes empresas
Para fazer este importante investimento 
é necessário empresas especializadas e 
extremamente confiáveis. Mercedes conta com 
uma excelente opção, a Solares Premium, de 
propriedade de Marciano Weber. Ele ressalta 
que o sistema é o investimento mais viável do 
mercado. “Em média, o dinheiro do investimento 
retorna em três ou quatro anos. Temos ótimas 
opções em financiamento em várias instituições 
financeiras, a longo prazo de pagamento. 
Você troca o valor da conta de energia na 
prestação do financiamento. Depois de ter pago 
o investimento, o retorno é mensal, garantido, 
produzindo energia diariamente”, destacou.

ENERGIa SOLaR RURaL

ECONOMIZE
até 95%

Já no primeiro mês
(45) 99984-3189

PARABÉNS 
MERCEDES 

PELOS 29 ANOS
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Quatá Alimentos: 
importante indústria 
de transformação

Desde 1990, a Quatá atua para levar os melhores produtos de base 
láctea à mesa da família brasileira, com compromisso com a qualidade e 
respeito pelo consumidor. Possui um extenso catálogo de queijos, além 
de leite UHT, creme de leite e leite em pó, tudo para tornar a rotina do 
brasileiro mais gostosa e saudável.

As histórias da Quatá Alimentos e a do município de Mercedes se 
fundem, em anos de crescimento e conquistas. Em 1993 a empresa 
construiu a primeira filial industrial, na cidade de Mercedes. Neste 
mesmo ano, o município inicia sua gestão própria, após ser emanci-
pado, portanto, em 2021, completam 29 anos.

(45) 3256-1196
Rodovia BR 163 – Km 20

Mercedes-PR

A Quatá foi a primeira indústria a se instalar 
em Mercedes. A fábrica possui uma história na 

localidade, contribuindo com a geração de empregos 
e renda. Parabéns Mercedes, pelos 29 anos

Valdemir Polegatti, gerente da unidade de Mercedes.

‘‘ ‘‘ 

l Qualidade
Os princípios da política da qualidade 
e segurança dos alimentos da Quatá 
são difundidos e incentivados em 
todos os níveis da organização, 
buscando a conscientização de nossos 
colaboradores a refletir, interna e 
externamente, o compromisso da 
organização com a satisfação dos 
clientes e consumidores.

l Um dos maiores do país
Uma jornada de muito trabalho, dedicação, conquistas e paixão. Ao longo destes anos, 
a Quatá conquistou liderança em diversos segmentos. Foi pioneira em lançamentos. 
Avançou para outras regiões do Brasil, expandiu seu parque fabril, incorporou marcas 
relevantes e tornou-se um dos maiores laticínios do país, tendo a certeza de que vai 
continuar avançando, para constituir um futuro ainda mais brilhante. 

l Certificação
Duas unidades fabris do grupo já 
conquistaram a certificação para 
exportação de produtos para outros 
países. Mais uma grande conquista.

l Em Mercedes
Hoje a unidade de Mercedes gera cerca de 50 
empregos diretos. Cinco transportadoras levam 
o leite até o laticínio. Cerca de 100 agricultores 
entregam sua produção para a Quatá.

Valdemir Polegatti, gerente da unidade de Mercedes

Unidade fabril da 
Quatá Alimentos 
de Mercedes
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ACIM comemora sucesso 
das ações que objetivam o 
fortalecimento dos associados 

O momento é de celebração e comemoração. Com muito esforço e trabalho a ACIM 
(Associação Comercial e Empresarial de Mercedes) atravessa esse período desafiador, 
imposto pela pandemia. A entidade segue firme no propósito de mobilizar os associados 
para enfrentar e mitigar os efeitos negativos da Covid-19. Além das ações de fortaleci-
mento, que são realizadas com grande sucesso, a Associação Comercial também come-
mora o constante aumento no número de associados, o que comprova a credibilidade da 
entidade perante a comunidade. Já são mais de 210 associados. 

l Ao lado dos associados
O presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Mercedes, Egon Iappe, lembra 
que desde o início da pandemia, a ACIM participa 
do Comitê de Gerenciamento da Crise da Covid-
19, atuando junto a órgãos públicos municipais 
e entidades representativas da sociedade civil 
organizada, para compartilhar a realidade e 
necessidade dos setores de comércio e serviços. 
Iappe lembra que colaborando na contenção do 
avanço da pandemia, a entidade se posicionou 
contrária ao lockdown, por considerar a medida 
ineficaz para barrar o avanço da pandemia. 
“Em 2020/2021 nós contribuímos para que a 
reabertura do comércio ocorresse de maneira 
segura e organizada, disseminando instruções e 
orientações sobre as decisões governamentais 
e os principais protocolos de segurança. 
Continuamos ativos nesse processo, buscando o 
equilíbrio entre a saúde e a economia”, enfatizou.

l Ações de fortalecimento
A ACIM compreende os desafios diários do empresariado, assim a entidade disponibiliza diversas 
soluções para fortalecer e desenvolver o comércio local. Novamente, este ano, realizou duas 
campanhas promocionais para incentivar e valorizar o comércio. As empresas associadas 
receberam material para participar dessas campanhas, onde foram sorteados R$ 10 mil em vales 
compras. O premiado tem a opção de gastar seu prêmio em qualquer uma das empresas associadas. 
“Desde a sua criação, a ACIM presta um apoio muito grande e significativo aos empresários. 
Nos próximos anos, continuaremos firmes na missão de promover a união da classe 
empresarial. Manteremos vivos o ‘DNA’ do associativismo, que possibilita maior integração 
e representação coletiva, buscando não só desenvolvimento econômico sustentável, mas, 
também, conquistas importantes para o nosso município”, destacou Egon.

l Associado 200
A entidade comemorou este ano os mais de 200 associados. O associado número 
200 foi a Agro Novo Rumo, que é um condomínio de 20 produtores rurais.  O 
presidente do condomínio, Jacson Lucian, mencionou que o objetivo da associação 
à ACIM é agregar benefícios ao grupo, já que a Associação Comercial possui 
excelente representatividade.

l Demais benefícios
Ser associado da ACIM, é a garantia de ter inúmeros 
benefícios. A entidade intermedeia linhas de crédito 
oferecidas pelo governo do estado, através da 
Fomento Paraná; oferece planos de saúde Sempre 
Vida e Unimed, inclusive para agricultores; oferece o 
serviço de Certificado Digital; auxilia na divulgação 
de vagas de emprego no município, entre outros. 
“Faça parte da ACIM. Estamos sempre trazendo mais 
benefícios aos associados”, convida o presidente. 
Mais informações através do telefone: (45) 
3256-1284.

Colaboradoras da 
ACIM: Alessandra, 
Vanessa e Bianca

Egon Iappe, presidente da ACIM

Condomínio Agro Novo Rumo: associado 200
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 Depoimentos 
Tatiani Ferrari da Cruz, sócia 

da Constrular: “Vivemos em 
um município pujante, 
habitado por pessoas for-
tes, que tem o trabalho 
como base do sucesso. 
O esforço de todos os 
mercedenses que cola-

boram diariamente para 
crescimento do município 

vale muito a pena. O desen-
volvimento acontece desde a 

chegada dos primeiros colonizado-
res. É uma história muito bonita. Parabéns a todos 
pelos 29 anos”.

Sidnei Ivan Weiss (Neninho), 
sócio da Cesiwe Materiais de 

Construção: “Mercedes nos 
conta uma linda história 
de mais de 60 anos de 
pioneirismo e 29 anos 
de emancipação. O 
município tem partici-

pação ativa no progresso 
da região Oeste do Paraná. 

Cidade pujante onde, quem 
investe, tem retorno certo. 

Parabéns Mercedes pela sua gente e 
pelos 29 anos de crescimento e desenvolvimento”.

Fábio Braz, sócio da Braz e Cia 
Multimarcas: “Em agosto 

deste ano abrimos uma 
revenda de carros no 
município, algo que 
ainda não havia na 
cidade. Nosso objetivo é 
oferecer veículos de qua-

lidade, com excelentes 
preços. Temos a certeza 

do potencial do município e 
da força da sua gente, por isso 

resolvemos empreender nesta mag-
nífica cidade. Esperamos contribuir com a história 
de sucesso do município nos próximos anos. 
Parabenizamos a todos pelo 29º aniversário”.

Maicon Stefan, proprietário 
do site Ponto da Notícia: 

“Mercedes é, sem dúvidas, 
um excelente lugar para 
se viver. Nasci e cresci 
aqui, é o município 
onde escolhi continuar 
vivendo e ajudando no 

desenvolvimento, que 
é constante. Só tenho a 

agradecer e parabenizar 
Mercedes pelos 29 anos”.

Alex Buss, gerente da Agência 
do Sicredi de Mercedes: 

“Mercedes é um município 
muito desenvolvido, 
graças ao povo que aqui 
está. São 29 anos de 
avanço e prosperidade. 
Aqui encontramos um 

povo honrado, trabalha-
dor e comprometido, tor-

nando este município muito 
acolhedor e com ótima quali-

dade de vida. O Sicredi tem orgulho 
em fazer parte dessa bela história, atuando desde 
1999 não apenas no desenvolvimento econômico, 
mas também no desenvolvimento social dos 
munícipes mercedenses. A cooperativa continua à 
disposição de todo cidadão, e nosso compromisso 
é bem atender a cada um, com agilidade, profis-
sionalismo e transparência. Parabéns Mercedes 
pelos seus 29 anos”.

Anderson Gehlen, gerente 
do Banco do Brasil de 

Mercedes: “Acredito 
que Mercedes tem um 
potencial enorme ainda 
a ser explorado no 
agronegócio em geral e 
nos setores comercial e 

industrial. Assumi como 
gerente da agência em 

março. Sou rondonense, 
mas desde criança acompa-

nho o crescimento de Mercedes, 
em especial o destaque para a educação, 
saúde e qualidade de vida que o município vem 
alcançando. Senti que os munícipes são muito 
acolhedores, honestos e trabalhadores. Merce-
des é um município maravilhoso e de destaque. 
Parabéns pelos 29 anos”. 

Cleiton de Oliveira, gestor da 
unidade da Cresol de Merce-

des: “No dia 08 de setem-
bro a Cresol completa 
6 anos no município. 
Em todo este período 
faço parte da gestão 
da cooperativa. Sou 

mercedense e é motivo 
de orgulho ver como o 

município se desenvolveu 
e continua crescendo dia após 

dia. Ele tem se destacado, com a 
ajuda da Cresol, que tem em sua filosofia o apoio 
e o impulsionamento da economia local, através 
do crédito e do relacionamento social. Temos que 
destacar os munícipes empreendedores e arroja-
dos que investem no município. Com esta união, é 
que o desenvolvimento acontece”.

  

 O belo hino de Mercedes resume muito bem os 29 anos do município:

Majestosa no planalto verdejante 
Ornamentada por um céu de puro azul 
Despontaste neste oeste exuberante 

Povoada por pioneiros do sul 
E em homenagem a uma moça de lugar 
Mercedes te chamaram meu querido lar.

Já nasceste com destino grandioso 
Junto ao Lago imponente, colossal 

E é tão rico este chão generoso 
No Paraná não existe outro igual 

Serás sempre a razão da minha vida 
Asseguro com orgulho e prazer 
Mercedes minha terra querida 
Sou teu filho e por ti vou viver.

Tua bacia leiteira é a certeza 
Junto a soja e o milho em flor 

Que unidos geraremos a riqueza 
Construindo um futuro de amor 

Pelos verdes de um vale tão puro 
Cresce forte este povo gentil 
E o teu nome projeta seguro 
No contexto do nosso Brasil.

Desde o início da colonização, homens e mulheres fortes, de coragem, 
acreditaram e transformaram a localidade no município forte e pujante 

que é hoje.  Os munícipes se orgulham do município em que vivem e 
trabalham diariamente contribuindo com o desenvolvimento de Mercedes e, 

consequentemente, a qualidade de vida da população.

Mercedes: majestosa, céu de puro azul, 
construindo um futuro de amor...



 




