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 Que tal viajar sem a necessidade de gastar com hospedagem? Ou então estacionar o seu veículo em meio à natureza e poder 
esfriar a cabeça? Esses são alguns fatores que fazem com que mais rondonenses e moradores da região adquiram kombis, 

vans e ônibus e  transformem estes veículos em motorhomes, ou seja, casas sobre o motor. PÁGINA 11

Motorhomes conquistam 
adeptos em Marechal  

ENTREVISTA 
Prefeito Laerton 
Weber avalia que o 
aprendizado em
2021 gera força total 

         PÁGINA 05

Abertas as 
inscrições 

parao Miss 
Mercedes 2022

PÁGINA 10



 

Opinião2 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
24 de fevereiro de 2022

editorial IMAGEM da SEMANA

EMPRESAS EM DIREÇÃO AO FUTURO

* O autor é sócio e presidente da MESA Corporate 
Governance 

l

Opinião2 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

Essa espécie de rato está no topo
da cadeia alimentar, causa doenças
crônicas como a raiva, move-se com
agilidade pelos canais burocráticos do
sistema e rói a dignidade. Começou a
campanha política para as eleições
deste ano em todo o País. Não deixe o
seu voto ser roído pelos ratos, esco-
lha bem os seus candidatos.
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Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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Toda empresa precisa ter a capa-
cidade de fazer projeções, além de 
avaliar o contexto externo e as condições 
do seu próprio mercado. Desenvol-
ver alguma previsibilidade contribui 
para superar desafios e sobreviver a 
momentos tão complexos e de tantas 
incertezas como as provocadas pela 
pandemia da Covid-19. Quanto mais 
sintonizada a empresa estiver, melhor 
sua capacidade de lidar com pequenas 
mudanças ou mesmo acontecimentos 
que abalem pressupostos conhecidos, 
adquirindo uma percepção melhor sobre 
mudanças futuras.

No Brasil, a ruptura dos modelos 
econômicos, políticos e sociais come-
çou já na década de 1980, com a 
recessão de 1981/1983, a reforma 
da Constituição Federal e os vários 
planos econômicos que se sucede-
ram. O ataque às Torres Gêmeas em 
2001, a crise mundial de setembro 
de 2008, deflagrada pela falência 
do banco de investimento americano 
Lehman Brothers e a atual pandemia 
de covid-19 são exemplos eloquentes 
de eventos que transformam o mundo, 

a economia, as barreiras organizacionais 
e a liderança.

Em circunstâncias como essas, um 
número surpreendente de executivos 
pode ficar prisioneiro das próprias con-
vicções em relação ao futuro do seu 
negócio e diminuir sua capacidade de 
ajustar estratégias à nova realidade. 
A empresa, então, passa a viver uma 
“dissonância estratégica”. O risco da 
dissonância é o risco de se ter pressu-
postos ultrapassados e que resultarão 
em estratégias perdedoras.

Apesar da consciência acerca da não 
linearidade no dia a dia das empresas, 
existe uma resistência em aceitar mudan-
ças. Os modelos mentais presentes na 
organização nem sempre estão aptos 
a captar o dinamismo das mudanças. 
Cria-se um mecanismo de defesa que 
custa a lidar com a necessidade, na 
grande maioria das vezes, de realizar 
uma ruptura com o presente.

Essa dissonância cognitiva, quando 
as ações entram em conflito com as per-
cepções, leva à dissonância estratégica 
que afeta o futuro dos negócios, dada a 
dificuldade de líderes se desapegarem 

do modelo bem-sucedido presente. 
Neurocientistas acreditam que são as 
barreiras emocionais como o medo, 
as barreiras de percepção como as 
heurísticas de pensamento e as bar-
reiras culturais como hábitos e cos-
tumes que interrompem o acesso a 
esse potencial imaginativo.

A governança e a liderança devem 
cada vez mais estimular a preparação 
para as mudanças, pequenas ou grandes. 
Tão importante quanto uma empresa 
mais diversa e inclusiva, que impulsiona 
a atração de talentos, a criatividade e 
novas culturas organizacionais, é a pro-
moção da diversidade de habilidades, 
atitudes e aptidões. Preparar-se para 
as novas dinâmicas envolve revisão de 
modelos antigos e aprimoramento, por 
exemplo, do papel da liderança, proces-
sos de reconhecimento e premiação, 
oportunidades de aprendizagem e 
desenvolvimento pessoal, critérios de 
recrutamento, entre outros. Tais ações 
devem buscar sintonia com o negócio 
atual e permitir desenhá-lo para o futuro.  

 

Os moradores mais jovens da nossa 
região com certeza não conheceram o 
carnaval por aqui. Não, por aqui nunca 
houve carnaval de rua, mas havia os bai-
les de salão e matinês que animavam os 
foliões. Mas isso faz parte de um passado 
distante, que aos poucos foi se acabando. 
Para quem não gosta da folia, mesmo 
gostando do samba, até que gostava 
daquela tranquilidade toda. 

Mas, independente disso, quando ia 
chegando perto de fevereiro, começava a 
movimentação. E era um tal de “vou pra 
Camboriú”, “vou pra Matinhos”, “vou pra 
Foz”. Quem não podia viajar, festejava no 
sofá ou acampava em Porto Mendes ou 
em outra prainha da região. 

Foram bons tempos e as pessoas 
aproveitavam o momento para se diver-
tir de alguma forma, gostando ou não 
do carnaval.

O carnaval mais uma vez está aí. 
O Rio de Janeiro resolveu fazer seu 

tradicional desfile das escolas de samba 
em abril. Desfilar em abril é, de alguma 
forma, salvar parte daquilo que foi perdido 
em dois anos sem carnaval. Mas, não 
será carnaval em abril. Carnaval é em 
fevereiro, como manda a cultura popular, 
com o calor do verão, o desejo secular 
dos foliões e o início da quaresma inau-
gurada na quarta-feira de cinzas. Aliás, 
quem garante que em abril a onda de 
covid-19 terá dissipado? 

Mesmo que o desfile das escolas de 
samba aconteça mais tarde, o feriado 
de carnaval será agora e muito provavel-
mente muitas pessoas vão viajar e outras 
vão aglomerar, assim como aconteceu 
no final de ano com as festas de Natal 
e réveillon. A população já não aguenta 
mais ficar em confinamento e dificilmente 
resistirá. E imaginar carnaval sem multi-
dões é impossível. 

Para você que está pensando em ir a 
alguma festa por estes dias, lembre-se de 
que a gente precisa viver primeiro, para 
brincar novamente no ano que vem ou 
seja lá quando esse vírus nos permitir a 
voltar ter uma vida normal.

Uma coisa é certa: se o nosso carnaval 
vingar agora, teremos sérias consequên-
cias logo ali na frente. O mundo é cruel 
e devemos evitar catástrofes maiores, 
resistindo às tentações. 

É ruim ouvir o samba tocando baixinho 
e ver a folia silenciada. Mas se a própria 
turma da folia reservou seu apreço pela 
ciência e pela vida, adiando ou cancelando 
os desfiles das escolas de samba, por que 
nós vamos fazer diferente? Com certeza 
haverá um próximo carnaval. Quando? Não 
sabemos. Isso só será possível quando 
álcool for para beber aos goles e a más-
cara for de pirata ou arlequim.

Folia silenciada A atleta Bruna 
Luiza Fantinel, 
que integra o 
Projeto Feras do 
Vôlei, do Martin 
Luther, participou, 
no último final de 
semana, de uma 
seletiva, tendo sido 
convocada para 
integrar a Seleção 
Paranaense 
de Voleibol. 
Bruna, junto 
com as demais 
selecionadas, 
integrará a 
Seleção do Paraná 
no Campeonato 
Brasileiro de 
Seleções, que 
acontecerá de 07 
a 12 de março em 
Saquarema/RJ.
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Curtas
l Morreu em acidente de trânsito na manhã de 
terça-feira (22), o ex-prefeito de São Miguel do Iguaçu 
e ex-presidente da Amop, Albino Bissolotti. 
l O Paraná está, desde sexta-feira (18), sob o 
governo de Darci Piana. O vice-governador assumiu 
a administração do estado devido à licença do 
governador Ratinho Junior (PSD) por 15 dias.
l Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná um 
projeto de resolução que cria a bancada feminina. Se 
aprovado, as parlamentares terão mais visibilidade 
em espaços de liderança da Alep.
l A Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar) 
está sob nova direção. O magistrado Jederson Suzin 
tomou posse no final de janeiro, dando início à 
gestão para o biênio 2022/2023.
l O Conselho de Ética da Câmara Municipal 
de Curitiba instaurou processo ético-disciplinar 
contra o vereador Renato Freitas (PT), alvo de seis 
representações por quebra de decoro parlamentar, 
acusado de ter invadido a Igreja Nossa Senhora do 
Rosário durante manifestação contra o racismo no 
dia 5 de fevereiro.
l O diretório nacional do Cidadania aprovou no 
sábado (19) a formação de uma federação com o 
PSDB para as eleições de 2022.
l Em evento do banco BTG, realizado nesta terça-
feira (22), o ex-juiz federal Sergio Moro (Podemos) 
repetiu que defende o fim da reeleição para 
presidente da República.
l O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), 
líder do governo na Câmara dos Deputados, 
convidou o presidente da Federação das Empresas 
de Transportes de Cargas do Paraná (Fetranspar), 
coronel Sergio Malucelli, a se filiar ao Progressistas.
l O presidente da República, Jair Bolsonaro, 
participou esta semana da cerimônia de posse do 
novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, 

Somar para melhorar 
Questionado sobre os motivos da guinada, o presidente 
do PP, vereador Claudinho Kohler, disse que este é um 
desejo antigo de alguns membros do partido desde a 
eleição de 2016, que novamente foi discutido no pleito 
de 2020, mas que sempre encontrou dificuldades para 
vingar devido a própria composição da executiva. 
Com a recente reformulação na direção do partido, 
o assunto voltou à pauta e desta vez encontrou 
ressonância, apesar de não ser unânime.  “Vamos 
somar para melhorar porque a maioria entendeu que 
a administração vem realizando um bom trabalho”, 
justificou Claudinho. Ele vê na composição uma 
excelente oportunidade para o partido e suas lideranças 
se projetarem politicamente.

Arion fica 
Mesmo tendo posição contrária ao embarque do PP no 
governo municipal, o vereador Arion Nasihgil disse que 
não tem pretensões de deixar o partido. Opositor do 
governo, Arion diz que respeita a posição adotada pela 
maioria do partido, mas que continuará na sua linha de 
trabalho.

Moro com Ratinho
Pré-candidato do Podemos à presidência da República, o ex-juiz federal 
e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro diz que conta com o palanque do 
governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) em sua campanha em 
outubro. O Podemos abriu mão da candidatura própria a governador 
para trabalhar essa aliança com Ratinho Junior, indicando Alvaro Dias 
como candidato ao Senado na chapa. O movimento fez com que Cesar 
Silvestri Filho deixasse o partido (do qual era presidente estadual) para 

se tornar pré-candidato ao governo pelo PSDB.

Sorriso largo 
É com um sorriso largo no rosto que o prefeito de 
Quatro Pontes, João Laufer, comenta a satisfação de 
ter pavimentação em 65 km das estradas rurais do 
município. Não é por 
menos. Quatro Pontes 
tem aproximadamente 
180 km de estradas 
rurais, o que significa 
que 36% delas já estão 
pavimentadas. Isso 
representa suporte ao 
agronegócio, oferecendo 
mais segurança e 
agilidade no 
escoamento da 
produção rural, 
sem contar 
o conforto 
que propicia 
aos próprios 
agricultores. 

PP no governo
O que era apenas uma especulação tornou-se fato esta semana em 

Marechal Cândido Rondon. O Progressistas (PP) confirmou sua 
migração da oposição para a base de apoio do governo Marcio e 

Ila. O assunto foi amplamente debatido em reunião da executiva do 
partido ainda na semana passada e a questão foi fechada na noite da 

última segunda-feira (21), após reunião de lideranças do PP com 
o prefeito Marcio Rauber. A expectativa agora é sobre 

que secretaria o partido vai assumir. A equipe de 
jornalismo do Tribuna do Oeste manteve contato 

com o Prefeito Márcio para o mesmo dar sua versão 
e do seu grupo sobre a questão,  ele disse que em 

breve irá emitir uma nota à imprensa.

Estadual não interfere 
O Progressista de Marechal Cândido Rondon tem uma 
história de alianças vitoriosas com o MDB, tanto nas 
eleições locais como para deputado. Muitas vezes o 
ex-deputado federal Dilceu Sperafico (foto) concorreu 
nas eleições com dobradinha com o rondonense Ademir 
Bier. Nas eleições municipais o PP também coligou várias 
vezes com o MDB, inclusive indicando Silvestre Cottica 
como vice-prefeito nas duas eleições de Moacir Froehlich. 
Para o ex-deputado 
Dilceu Sperafico, a 
mudança precisa 
ser respeitada e 
garante que não 
haverá qualquer 
interferência 
da executiva 
estadual no 
município. 

Prefeito cassado
O prefeito de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de 
Curitiba, Nassib Hammad (PSL), foi cassado no domingo (20). 
Ele foi acusado de se envolver em um esquema de fura-fila da 

vacinação contra a Covid-19. Segundo as investigações, 170 
servidores da Prefeitura de Fazenda Rio Grande teriam furado 

a fila de vacinação contra a covid-19.
Além disso, pesava contra ele uma acusação de contratação 
irregular de servidores. A sessão da Câmara durou quase 17 
horas. Foi a terceira vez que a Câmara se reuniu para avaliar 
o assunto. As outras, em setembro e em novembro de 2021, 
foram suspensas por decisões liminares na Justiça. O vice-

prefeito, Marco Marcondes (Pros), vai assumir o cargo. 

Propaganda partidária
Neste sábado (26), começa a propaganda 

partidária gratuita em rádio e televisão em 
âmbito nacional para o primeiro semestre 

deste ano. O Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL) será a primeira agremiação a 

veicular o anúncio.  Já nos dias 1º e 10 de 
março, serão difundidas as propagandas 

do Partido Democrático Trabalhista (PDT) 
e do Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB), respectivamente. A propaganda 

partidária estava extinta desde 2017, mas foi 
restabelecida pelo Congresso Nacional com 
a Lei nº 14.291/2022. Segundo a resolução, 
as propagandas em âmbito nacional serão 
veiculadas das 19h30 às 22h30, às terças-
feiras, às quintas-feiras e aos sábados, por 

iniciativa e sob a responsabilidade dos 
respectivos órgãos de direção partidária. 

Geração de empregos
João Laufer também está radiante pelo sucesso 

dos programas que objetivam a geração de 
empregos e renda no município. Ele se refere às 

indústrias que estão se instalando ou ampliando, 
bem como o comércio mais fortalecido e as 
granjas que igualmente têm ampliado sua 

estrutura. O prefeito observa que se a indústria, o 
comércio e a agropecuária vão bem no município 
automaticamente o setor de serviços também se 

fortalece, fechando todo o círculo produtivo, o 
que indiretamente aumenta a arrecadação e por 

consequência também amplia e melhora a qualidade 
do serviço público em favor de toda a população.
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Covid-19 não
é só uma 
gripezinha.

Em caso de sintomas, 
procure o Centro de Saúde.

Não espere passar ou 
se automedique. 
São vidas em jogo!

Cuide-se. A pandemia não acabou.
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O
prefeito de Mercedes, Laerton Weber, que tem como vice Alexandre Graunke, abre a série 
de entrevistas do Jornal Tribuna do Oeste com os prefeitos da microrregião. Na ocasião, 
Weber expôs que o aprendizado em 2021 gerou ânimo e ampliou a força de vontade do 
grupo situacionista para desempenhar um trabalho exemplar à toda comunidade. Conforme 
o mandatário, o município será beneficiado com investimentos estruturantes, fruto de orga-
nização, disciplina e zelo com o dinheiro público.

Weber também tratou de questões voltadas às eleições deste ano. Ele adiantou nomes 
que a maior parte do grupo deve apoiar para deputado estadual, federal, senador. Ainda 
enalteceu acreditar nas reeleições dos pré-candidatos Ratinho Junior e Jair Bolsonaro. Ele 
avalia que ambos tendem a adotar um perfil de direita. Confira.

PREFEITO LAERTON WEBER 
AVALIA QUE O APRENDIZADO EM 
2021 GERA FORÇA TOTAL PARA 
DESEMPENHAR UM TRABALHO 
EXEMPLAR. EM ENTREVISTA, ELE 
TAMBÉM ABORDA A QUESTÃO 
ELEITORAL

“Mercedes será beneficiado 
com projetos estruturantes”

n  TRIBUNA DO OESTE - Prefeito Laerton, 
qual avaliação o senhor faz do primeiro ano 
de governo à frente da administração municipal 
em Mercedes?

LAERTON WEBER - Estar à frente de uma 
administração municipal exige que seja realizado 
um trabalho de planejamento estratégico. Ou 
seja, traçar as prioridades daquilo que deve 
ser desenvolvido ao longo do mandato. Por 
isso, no começo sentei com os secretários e 
solicitei a eles a apresentação das prioridades 
de cada pasta. A partir disso, elaboramos um 
cronograma de ações, obras e de serviços que 
estão previstos. Em termos de caixa, atuamos 
para economizar dinheiro. Isso vai proporcio-
nar uma série de investimentos estruturantes 
no município neste ano, trazendo inúmeros 
benefícios aos mercedenses.

Tivemos que colocar ordem na casa, visto 
que aconteciam coisas que na nossa visão 
não estavam corretas. Várias situações foram 
submetidas a processos de sindicância, que 
é o meio legal de realizar apurações. Um 
exemplo é a AMAR, que após conclusão do 
processo interno as informações foram enca-
minhadas para o Ministério Público apurar 
de forma mais aprofundada. Esta associação 
é a prova de que estamos no caminho certo, 
pois com algumas alterações na forma de 
administrar, os salários dos trabalhadores 

foram ajustados em cerca de 35%.

n O trabalho inicial foi de aprendizado, con-
siderando também a pandemia da Covid-19? 
Em quais aspectos a experiência em 2021 
pode contribuir para as ações neste ano e 
nos próximos?

Considero o trabalho inicial também como um 
aprendizado, observando que há uma diferença 
muito grande do setor público para o privado. 
A pandemia também influenciou, infelizmente 
de forma negativa em nosso planejamento. 
Além da perda de amigos e conhecidos, visto 
que dez famílias perderam seus parentes para 
a Covid-19, tivemos um impacto econômico 
com o fechamento do comércio e a escassez 
de alguns produtos, entre outros.

n No que tange aos investimentos, quais obras 
e projetos devem ser implantados neste ano?

Uma série de investimentos devem sair do 
papel neste ano. Recentemente, assinei ordem 
de serviço para execução do asfalto em todo 
o Loteamento Schug, com porte de cerca de 
meio milhão de reais com recursos próprios. 
Assinamos um convênio com a Itaipu Binacio-
nal no valor de R$ 4,5 milhões para contem-
plar inúmeras ações: pavimentação asfáltica, 
cascalhamento de estradas, recuperação de 
nascentes, saneamento básico, investimentos 
em equipamentos.

Outra grande obra será a remodelação da 
estrada que liga a sede municipal ao distrito de 
Arroio Guaçu, com o apoio de Hussein Bakri 
e Sandro Alex. Temos a garantia de construir 
uma quadra de futebol society e de receber 
uma van para a Secretaria de Saúde. Nosso 
parceiro Elio Rusch viabilizou um ônibus e um 
veículo para a Saúde. Através do deputado 
Vermelho, nos próximos dias receberemos 
um trator, além de recursos para investir na 
estrutura de uma escola e adquirir kits multi-
mídia para as salas de aula.

Mantemos diálogo com os vereadores da 
oposição, para buscarem recursos para o nosso 
município. Afinal, independentemente de onde 
vem, o dinheiro será investido nos merceden-
ses. Estamos trabalhando para retirar o parque 
de máquinas do centro da cidade e começar 
a executar nosso plano de interiorização do 
município.

n Todas as secretarias prestam importante 
trabalho à sociedade, no entanto algumas 
recebem maior atenção. Ao falar de ações, 
quais segmentos a administração Laerton/
Alexandre deseja priorizar em 2022?

Nós não temos uma secretaria ou outra 
como prioridade. Acredito que todas possuem 
sua importância, visto que prestam relevantes 
serviços à população. Evidentemente que no 
momento que pensarmos em investimentos 
altos, precisamos realocar recursos de uma pasta 
para a outra. Mas, repito, todas as secretarias 
têm sua importância.

n O senhor está filiado ao Democratas, que 
fundiu com o PSL, formando o União Brasil. 
Pensa em se desligar do partido ou ainda é 
cedo para avaliar este assunto?

Já estou conversando sobre este assunto, 
mas avalio que ainda é cedo para tomar alguma 
decisão.

n Estamos em um ano de eleições nos níveis 
estadual e nacional. O grupo de situação já 
está com os apoios definidos para deputados, 
senador, disputa do Governo do Estado e para 
a presidência da República?

De modo geral, a grande maioria do grupo 
vai abraçar a dobradinha dos deputados Hussein 
Bakri e Sandro Alex, para estadual e federal. 
Aliás, são os dois que estão trazendo o maior 
volume de recursos da história para o muni-
cípio, então acredito que a nossa população 
vai reconhecer isso.

Para governador irei apoiar a reeleição 
do pré-candidato Ratinho Junior, que na 
minha visão desenvolve um bom trabalho 
no Paraná. Para senador pretendo ir com 
Guto Silva, que se lançou pré-candidato. Já 
para presidente da República, meu apoio 
é total ao presidente Jair Bolsonaro, pré-
-candidato à reeleição.

n Acredita na reeleição do presidente Bolso-
naro? Por que?

Acredito que sim, pois vejo que ele faz um 
bom trabalho e que acima de tudo é honesto. 
Infelizmente teve uma pandemia que afetou 
e muito seus planos à frente do país. Confio 
nele e por isso meu apoio é incondicional à 
reeleição do (pré-candidato) Bolsonaro.

Prefeito de Mercedes, 
Laerton Weber: 
“Confio no (pré-

candidato) Bolsonaro 
e por isso meu apoio 
é incondicional à sua 

reeleição a presidente”
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RECENTEMENTE, O PREFEITO JOÃO LAUFER VISTORIOU UMA DAS LINHAS CONTEMPLADASÜ

Quatro Pontes investe 
em pavimentação 
asfáltica rural

Parlamento
Cristiano Metzner (Suko), vereador em Marechal 
Cândido Rondon, solicita informações da Secretaria 
Municipal de Saúde sobre quantas consultas foram 
marcadas e em quantas os pacientes não compare-
ceram, desde janeiro de 2017 até o período atual. 
Segundo ele, dados apresentados nas audiências 

públicas da Saúde em 2021 revelaram índices altos de ausência, o 
que merece a atenção do poder público em busca de uma solução

O vereador rondonense Vanderlei Sauer requer o 
envio de cópia ao Executivo Municipal, apresen-
tando o pedido para que seja elaborado um projeto 
e futura execução de colocação de pavimento no 
trecho de estrada rural que compreende a sede da 
Linha Guarani até a localidade da Linha Heidrich, 
margendo o Rio Arroio Fundo.  

Arion Nasihgil, edil em Marechal Rondon, sugere ao 
Executivo Municipal, através do setor competente, 
que providencie a construção de uma área de lazer, 
nos mesmos moldes daquela em implementação no 
Bairro Barcelona, na região do Loteamento Mees.

Os vereadores Mauro Weigmer, Ademir Kochenbor-
ger, Adilson Manhabosco, Dante Mundt, Simoni 
Tornquist e Jonatan Fernandes, de Pato Bragado, 
solicitam a aquisição de um raio X para que os 
moradores não precisem mais se deslocar a outros 
municípios para a realização de procedimentos.

Gilson Backes, parlamentar em Mercedes, sugere 
ao Executivo Municipal, por meio do setor compe-
tente, a realização de estudos visando à instalação 
de um Parque Infantil para atender o Bairro Pôr do 
Sol e Loteamento Schug.

A vereadora Kelli Kolm sugere ao Executivo, estudos 
objetivando a execução de melhorias em parques 
infantis do município de Merecedes.

Os parlamentares nova-santa-rosenses Jairon Arndt, 
Maria Ester Baumann, Dolivan Lauxen e Edgar Buchholz 
solicitam ao chefe do Poder Executivo, esclarecimentos 
acerca da proposta de recursos financeiros na ordem 
de R$ 800 mil, intermediados pelo Deputado Hussein 
Bakri, que foram destinados para a reforma do Ginásio 

de Esportes Municipal Eurides Priebe.

A vereadora Solange Ferreira, de Quatro Pontes, requer 
gestões do Executivo junto à Itaipu visando liberação 
de recursos para implantação de pedras irregulares 
na Linha Souza Naves, do trecho da propriedade do 
Senhor Juca Kunzler até a ponte da Sanga Itaporã.

Pedrinho Tonelli e Silvestre Rohden, edis em Qua-
tro Pontes, sugerem providências quanto à reforma e 
padronização dos passeios e dos calçamentos dentro 
do perímetro urbano.

O vereador Luiz Carlos Machado, de Entre Rios do 
Oeste, solicita o envio de cópia da presente Indicação 
ao Prefeito Municipal, Ari Aloisio Maldaner, sugerindo 
aquisição de ônibus escolar com maior número de 
assentos.

Liza Hansen, edil em Entre Rios do Oeste, sugere melho-
rias na Rua Nelson Bischoff: execução de ponte, e de 
asfalto no trecho que segue pela estrada rural.

O município de Quatro Pon-
tes conta com 180 quilômetros de 
estradas rurais, dos quais 65 estão 
pavimentados com o asfalto rural. 
Em recente entrevista, o prefeito 
João Laufer expôs que a ideia do 
benefício surgiu há cinco anos, no 
primeiro ano da administração João 
Laufer/Tiago Hansel.

“Toledo sempre foi referência 
neste projeto. Ao andar no interior, 

víamos a qualidade de vida, faci-
lidade ao produtor por não ter 
poeira e lama nos dias de chuva. 
Nós convidamos o então depu-
tado José Carlos Schiavinato (em 
memória) para mostrar como era 
desenvolvido o projeto do asfalto 
rural, cuja ideia animou a adminis-
tração municipal e os produtores, 
de modo que começamos a execu-
tar. Os trabalhos são realizados em 

parceria entre prefeitura, produtores, 
União, estado e Itaipu”, relatou.

Segundo ele, já estão contem-
pladas 12 linhas, respectivamente: 
São Vicente de Paula, Tereza, Souza 
naves, São José, Itá, Guaçu, Água 
Verde, Progresso, Sanga Leão, Flor 
da Serra, São João e Três Voltas. 
“Já estamos planejando estender 
o asfalto rural a outras linhas”, 
enalteceu Laufer.

 Tramita no Senado Federal 
projeto de lei, de autoria do sena-
dor paranaense Oriovisto Guima-
rães, que se aprovado poderá 
trazer prejuízos e desemprego 
aos trabalhadores de postos de 
combustíveis. O texto do senador 
pretende permitir o funciona-
mento de bombas de autosser-
viço nos postos de abastecimento 
de combustíveis aos domingos, 
feriados e dias úteis.

“Se aprovado, o projeto vai 
gerar muitos desempregos”, alerta 
o vereador rondonense Cleiton 
Freitag (Gordinho do Suco), em 
requerimento de sua autoria que 
será encaminhado a todos os 
senadores. O vereador é con-
trário à proposta.

De acordo com o Sindicato dos 
Frentistas de Curitiba (SINPOSPE-
TRO), o setor gera 500 mil empre-
gos diretos e cerca de 2 milhões de 
indiretos no país. “Esses números 
demonstram o grave desacerto 
da medida, caso aprovada, já que 
o período das 22h às 5h, assim 
como as horas extraordinárias, 
são de suma importância para 
a subsistência da categoria, pois 
geram pagamentos adicionais, de 
caráter variável, que aumentam 
sua remuneração nesse período 
de galopante inflação”, anuncia 
o vereador.

Ele entende que é neces-
sária a incorporação de novas 
tecnologias em qualquer campo 
de trabalho. 

Gordinho do Suco manifesta-se 
contra projeto que prejudica frentistas

O mandatário municipal destaca que outras linhas devem ser contempladas com o benefício 
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Marechal Rondon atualiza período 
de isolamento relacionado à Covid-19

A PARTIR DE AGORA, QUEM RESIDE COM CONTATO POSITIVADO FICA LIBERADO DO ISOLAMENTO DESDE QUE COMPROVE O ESQUEMA VACINAL COMPLETO E 
NÃO APRESENTE SINTOMAS DA INFECÇÃO

Ü

 A Secretaria de Assistência 
Social de Mercedes, com o apoio 
do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, realiza uma cam-
panha para incentivar a destinação 
de parte do seu Imposto de Renda 
para projetos voltados a crianças 
e idosos do município.

A chefe da pasta, Indiara Feix, 
ressalta que a destinação solidária 
é feita diretamente na declaração 

e não custa nada. “É uma grande 
ação que as pessoas podem fazer 
e ajudar as crianças e os idosos de 
Mercedes, através do repasse aos 
projetos que são desenvolvidos. 
Todos que declaram podem fazer 
está ação”, pontua Indiara.

Para fazer a doação é muito 
simples. No programa IRPF 2022, 
basta clicar em “Doações Direta-
mente na Declaração” e escolher o 
Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente. Estando a declaração 

preenchida, o programa calcula os 
valores disponíveis. Posteriormente 
basta imprimir os DARFs em: Decla-
ração; Imprimir; DARF – Doação 
Diretamente da Declaração – ECA.

Para facilitar o processo de 
doação do dinheiro, os conselhos 
disponibilizam chaves PIX. Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa: 28.585.815/0001-07; chave 
PIX do Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente: 
19.291.653/0001-03.

A Secretaria de Saúde de Mare-
chal Cândido Rondon emitiu, nesta 
quarta-feira (23), um comunicado 
oficial por meio do qual atualiza os 
critérios referentes aos períodos de 
isolamento e de quarentena no que 
tange aos pacientes com Covid-19.

Conforme divulgado, a partir 
deste momento a pessoa que teve 
contato próximo com alguém sus-
peito ou positivado para a Covid-19, 
fica liberada da quarentena desde 
que esteja com o esquema vacinal 
completo, não apresente sintomas 
da infecção por coronavírus e nem 
tenha positivado nos últimos 90 dias.

A atualização, prossegue o 
comunicado da Secretaria Munici-
pal, foi possível devido à alteração 

da Nota Orientativa nº 40/2020 
de autoria da Secretaria de Estado 
da Saúde (SESA), datada de 16 
de fevereiro.

CRITÉRIOS
Para ficar liberado do isolamento 

mesmo que resida com um contato 
positivado, o cidadão precisa com-
provar o esquema vacinal completo 
em consonância com o calendário 
de doses disponíveis e de acordo 
com a faixa etária. Para que isso seja 
possível, no ato do atendimento o 
paciente deve apresentar cartão/
caderneta de vacina ou comprovante 
através do Conecte SUS. 

Outra novidade se refere ao 
cálculo do isolamento para caso 

DIVULGAÇÃO

Esquema vacinal completo 
é um dos requisitos para 
que a pessoa que mora com 
contato positivado não tenha 
necessidade de ficar isolada. 
Outros critérios são levados 
conta 

suspeito ou positivo de Covid-19. 
A partir de agora, está indicado o 
isolamento por sete dias desde que 
o paciente não apresente febre e 
esteja sem o uso de medicamen-
tos antitérmicos há pelo menos 
24 horas. Caso os sintomas per-
sistam, a pessoa com suspeita ou 
confirmação de Covid-19 precisa 
estender o isolamento até o 10º dia.

A nota orientativa que fun-
damentou tal decisão pode ser 
conferida na íntegra no portal da 
SESA (https://www.saude.pr.gov.br/
sites/default/arquivos_restritos/files/
documento/2022-02/no_40_rastre-
amento_laboratorial_da_covid_19_e_
condutas_de_afastamento_do_tra-
balho_v6_em_16-02-2022.pdf). 

 O presidente reeleito e os 
demais integrantes da nova dire-
toria do Sindicato Rural de Marechal 
Cândido Rondon serão empossados 
nos seus respectivos cargos em 
solenidade agendada para as 14 
horas de sexta-feira (25), nas depen-
dências da Associação Municipal 
de Suinocultores.

Em entrevista, Edio Chapla, 
reconduzido à presidência, men-
ciona que a programação contem-
pla Assembleia Geral Ordinária e 
Assembleia Geral Extraordinária. 
Os associados debaterão assuntos 
relacionados à Convenção Cole-
tiva de Trabalho, apresentação do 
balanço contábil relativo ao ano de 
2021, além da escolha dos agricul-
tores que passarão a integrar as 
diferentes comissões do setor do 
agronegócio.

Também será abordado sobre 

Nova diretoria do Sindicato Rural de 
Marechal Rondon será empossada sexta-feira

as dificuldades do setor em função 
da quebra devido à severa estia-
gem e dos custos de produção. 
“Estes assuntos inclusive foram 

Edio Chapla tomará 
posse como presidente, 

acompanhado dos demais 
dirigentes do sindicato
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apresentados à ministra da Agri-
cultura e Pecuária, Tereza Cristina, 
durante encontro com autoridades 
em Cascavel”, reforça Chapla. 

 Muito além de oferecer solu-
ções financeiras, a Cresol também 
apoia importantes movimentos 
com a comunidade. Prova disso 
é a parceria firmada para realizar 
a 3ª Liga Cresol de Vôlei Gigante.

A reunião que selou a promo-
ção do evento ocorreu na manhã 
de terça-feira (22), na cidade de 
Mercedes, tendo contado com as 
participações dos representantes de 

Assis Chateaubriand, Entre Rios do 
Oeste, Marechal Cândido Rondon, 
Mercedes, Missal, Nova Santa Rosa, 
Pato Bragado, Quatro Pontes, São 
Miguel do Iguaçu e Toledo.

A competição envolve atletas 
com idade acima de 55 anos para 
mulheres e 60 anos para o público 
masculino. Os jogos iniciam a partir 
do dia 15 de março, com conclusão 
no mês de novembro.

 Parte do Imposto de Renda pode ser 
destinado para projetos sociais em Mercedes

Municípios discutem realização 
da 3ª Liga Cresol de Vôlei Gigante

Autoridades de municípios participantes e 
representantes da Cresol, após reunião
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SALÃO DE BELEZA ITINERANTE PERMANECE POR 30 DIAS NA CIDADE, OFERTANDO CURSOS GRATUITOS DE CABELEIREIRO E DE MANICUREÜ

Entre Rios do Oeste recebe 
Unidade Móvel do Senac Paraná

 O distrito de São Salvador, em 
Cascavel, sediou no domingo (19) 
a 1ª Etapa da Taça Regional de 
Mountain Bike (XCM), promovida 
pela Velho Oeste Eventos Esportivos.

O ciclista Andrei Kuntz, da Asso-
ciação Rondonense de Ciclismo 
(ARC), representou Marechal Cân-
dido Rondon na categoria Master 
A1, ficando na 3ª colocação. A prova, 

marcada pela grande elevação e 
forte calor, teve percurso de 39 
quilômetros, que o ciclista ron-
donense percorreu em 1h43min.

Ao todo a prova reuniu mais 
de 100 atletas em 12 categorias. 
A próxima etapa da Taça Regio-
nal de Mountain Bike será em 06 
de março, no município de Nova 
Santa Rosa.

Desde quarta-feira (23), o muni-
cípio de Entre Rios do Oeste é con-
templado com a Unidade Móvel de 
Moda e Beleza do Senac Paraná. 
O salão de beleza itinerante, ins-
talado sobre uma carreta, perma-
nece 30 dias na cidade, ofertando 
cursos gratuitos de cabeleireiro 
e de manicure.

“A Unidade Móvel de Moda e 
Beleza do Senac no município de 
Entre Rios do Oeste é disponibili-
zada com o objetivo de qualificar 
e profissionalizar os munícipes, 
somando forças ao mercado de 
trabalho e ao comércio, nossos 
parceiros e contribuintes do Sis-
tema Comércio”, afirma a gerente 
executiva do Senac da Unidade de 
Educação Profissional do Senac 
de Marechal Cândido Rondon, 
Fátima Viviane Queiróz Lauer.

No dia 03/03, às 13h30, está 
agendada a solenidade de entrega 
da chave simbólica da unidade 
móvel, na prefeitura, com a pre-
sença de autoridades locais e de 
representantes do Senac PR.

Na unidade, será ofertado o 
aperfeiçoamento para manicure 
e pedicure, com início no dia 03 
de março, e aulas no período da 
tarde. Já no dia 07, inicia a turma 
de corte feminino e escova, no 

período da manhã.
Os cursos fazem parte do 

Programa Senac de Gratuidade 
(PSG), que atende pessoas com 
renda familiar per capita de até dois 
salários-mínimos federais. Ainda 
há vagas em ambas as turmas. 
As inscrições podem ser feitas na 
prefeitura de Entre Rios do Oeste 
(Rua Tocantins, 600).

SOBRE AS UNIDADES MÓVEIS
As Unidades Móveis do Senac 

são salas de aulas itinerantes 
adaptadas que levam educa-
ção profissional de qualidade a 
todo o Paraná. O objetivo dessa 

Em 2021, as Unidades Móveis do Senac PR 
estiveram em 22 municípios paranaenses e 
qualificaram 845 pessoas de forma gratuita. 

Cursos em Entre Rios
Aperfeiçoamento para manicure e pedicure (50 horas)
03/03 a 21/03
Aulas de segunda a sexta, das 13h30 às 17h 
Pré-requisitos: 16 anos e 6º ano do Ensino Fundamental.

Corte feminino e escova (48 horas)
07/03 a 22/03
Aulas de segunda a sexta, das 8h às 12h 
Pré-requisitos: 18 anos e 7° ano do Ensino Fundamental.

Cursos adquiridos pelo município e 
disponibilizados gratuitamente à comunidade

Automaquiagem (15 horas) - aulas entre 03 e 22/03, das 19h às 22h
Pré-requisitos: 14 anos e 5° ano do ensino fundamental.

Modelagem e hena em sobrancelhas (21 horas) 
 entre 03 e 22/03, das 19h às 22h

Pré-requisitos: 16 anos e 5° ano do  ensino fundamental.

Workshop - técnicas de tranças (6 horas) 
entre 03 e 22/03, das 19h às 22h 

Pré-requisitos: 16 anos e 5° ano do ensino fundamental.

Postura e apresentação pessoal no trabalho (15 horas)  
Data a definir 
Pré-requisitos: 16 anos e 7° do ensino fundamental. 

modalidade de ensino é garantir 
o acesso e o desenvolvimento 
das populações que não contam 
com uma unidade do Senac em 
seu município. O Senac Paraná 
possui quatro dessas unidades: 
Gestão e Informática; Gastrono-
mia, Hotelaria e Turismo; Moda e 
Beleza e a de Pães e Confeitos. Os 
cursos são totalmente gratuitos e 
ensinam desde o básico de uma 
ocupação, até aperfeiçoamen-
tos e práticas para geração de 
renda extra, proporcionando às 
comunidades do interior acesso ao 
ensino de educação profissional 
gratuito e de qualidade.

 O subchefe da Casa Civil do 
Paraná, Ademir Bier, e o chefe 
regional do Instituto Água e Terra 
(IAT) de Toledo, Taciano Mara-
nhão, visitaram recentemente o 

diretor-proprietário da Sooro, 
William da Silva. Na oportunidade, 
houve a entrega do ato documental 
de licenciamento para instalação 
e ampliação da empresa Sooro. A 

agilidade na concessão de novos 
licenciamentos é uma das priori-
dades do subchefe da Casa Civil.

Também estiveram presentes 
o vereador Claudio Köhler (Clau-
dinho); o diretor de operações, 
Eduardo Serra Ferreira; e o téc-
nico Luis Schultz. A convite do 
empresário William, aconteceu 
uma visita ao complexo industrial, 
com apresentação do moderno 
sistema de tratamento dos resí-
duos oriundos do soro.

 A água foi outro tema deba-
tido e a empresa buscará através 
de projeto, uma solução definitiva 
na captação de água e na reutili-
zação e depuração dos efluentes. 
Ademir acompanhará o assunto 
junto à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo (SEDEST) e do IAT. 

Andrei Kuntz levou o 3º lugar na categoria Master A1 

Rondonense conquista 
pódio na abertura da Taça 
Regional de Mountain Bike

DIVULGAÇÃO
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Inscrições podem ser feitas na prefeitura. Cursos atendem pessoas com 
renda familiar per capita de até dois salários-mínimos federais
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Marechal Rondon: Sooro Renner 
Nutrição recebe licenciamento do IAT

Ademir Bier, William da 
Silva, Taciano Maranhão 

e Claudio Köhler

Ü
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Cresol celebra 13 anos de atividades 
em Marechal Cândido Rondon

PRESIDENTE DA COOPERATIVA INTEGRAÇÃO, GERENTE DA AGÊNCIA E UM DOS FUNDADORES DESTACAM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIOÜ

 Representantes do Sebrae 
apresentaram para a Secretaria de 
Educação e Cultura de Nova Santa 
Rosa, recentemente, um programa 
de Educação Empreendedora. O 
projeto faz parte de uma das ações 
desenvolvidas pelo Comitê Gestor 
e da Cidade Empreendedora e tem 
por objetivo trabalhar desde os 
primeiros anos, o comportamento 
empreendedor para a vida, auto-
nomia e protagonismo juvenil.

Participaram do momento 
as representantes do Sebrae, 
Elisangela Rosa e Stefania Buca-
neve Guedes; além do diretor do 
Departamento de Fomento, Indús-
tria, Comércio e Serviços, Jaime 
Sommerfeld; secretária de Educação 

e Cultura, Nilza Gerling; coordena-
dora pedagógica, Nelci Vinciguerra 
Schmidt; diretora do Departamento 
de Ensino, Roselaine Lovatto Stu-
bbe e a coordenadora pedagógica, 
Luana Vanessa Henz.

Conforme a secretária de Edu-
cação, Nilza, a intenção é também 
reafirmar a parceria com a Educação 
que já vem de alguns anos por 
meio do programa Jovens Empre-
endedores Primeiros Passos (JEPP). 
“É um programa que já mobilizou 
muitas crianças e jovens de Nova 
Santa Rosa. Empreender abre um 
leque maior de opções para uma 
sociedade e temos que ensinar isso 
desde cedo para os nova-santa-
-rosenses”, afirma Nilza.

 Evento realizado na última 
sexta-feira (18), marcou a cele-
bração dos 13 anos de atividades 
da Cresol em Marechal Cândido 
Rondon. Na ocasião, o presidente 
da Cooperativa Integração, Jul-
cemar Mierzwinski, o gerente 
da agência, Celito Rauber, e o 

sócio-fundador Lothário Lohmann 
enalteceram os trabalhos realiza-
dos no decorrer desta trajetória 
de sucesso no município.

Julcemar destaca ser motivo 
de alegria, haja vista que são nove 
colaboradores e mais de mil asso-
ciados no município devido ao 

crescimento. “Relacionamento e 
atendimento dos colaboradores 
para com os cooperados são fato-
res determinantes para o êxito 
nas atividades, fortalecimento, 
atendimento para cada perfil, 
entregando o que o associado 
necessita”, pontua.

A Cooperativa Integração, 
sediada em Toledo, atua dentro 
dos projetos da Cresol, ou seja, 
atualmente abrange agriculto-
res, pessoas física e jurídica, e 
um atendimento personalizado. 
“Nossa cooperativa tem 18 
agências, sede em Toledo, 16 

no Oeste e duas no Noroeste, 
em um sistema robusto, sólido. A 
pandemia da Covid trouxe dificul-
dades, agora a frustração de safra 
também. Apesar disso, temos 
crescido, prova disso é que o 
planejamento aponta para um 
crescimento gradual”, destaca.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Gerente da agência local, Celito Rauber, e o presidente da 
cooperativa, Julcemar Mierzwinski

Colaboradores da Agência Marechal com o presidente da 
cooperativa: comemoração dos resultados conquistados em 13 anos

Ü

Uma equipe da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Sustentável de Marechal 
Cândido Rondon atua periodica-
mente na poda, retirada e limpeza de 
árvores localizadas nas vias públicas, 
tanto na sede como nos distritos. 
Os pedidos são feitos em forma 
de protocolo pelos munícipes. Pas-
sam pelo Departamento de Meio 
Ambiente, que realiza uma avalia-
ção das árvores e posteriormente 
aponta o trabalho que que deve 
ser desenvolvido.

O que acontece é que muitas 
vezes essas árvores estão localizadas 
embaixo das redes de alta e baixa 
tensão, cujo trabalho deve ser feito 
exclusivamente pela Companhia 
Paranaense de Energia (Copel), que 
possui colaboradores especializa-
dos para este tipo de serviço, pois 
existem riscos em virtude da rede 
estar energizada.

Conforme o secretário muni-
cipal Adriano Backes, atualmente 
há muitos protocolos na secretaria 
solicitando este tipo de serviço em 
local onde a prefeitura não pode 
atuar. Para que os munícipes sejam 
atendidos, nesta semana Backes 
esteve reunido com representantes 
da Copel, entre eles Erlon Carlo 
Canedo, que é gerente da agência 

de serviços de Marechal Rondon, 
Jean Rodrigo da Silva, técnico de 
distribuição da agência rondonense, 
Ivã Cleber Gomes Nunes, gerente 
da divisão de manutenção Oeste, e 
Carlos Eduardo Galina que é gerente 
da agência de serviços de Toledo.

Na oportunidade, foi tratado 
sobre uma parceria para a realização 
dos serviços. “No mês de março 
deverá ser iniciado um trabalho 
em conjunto para atender a esses 
protocolos. Uma equipe da Copel 
realizará o trabalho de poda, limpeza 
e retirada de árvores que se faz 
necessário, enquanto uma equipe 

da prefeitura realizará a recolha dos 
materiais e destinação adequada”, 
expõe o secretário.

“O objetivo é eliminar os pedidos 
que estão protocolados, atendendo 
a uma determinação do prefeito 
Marcio Rauber. Lembrando que 
todos são minuciosamente ava-
liados pelo Departamento de 
Meio Ambiente. A retirada da 
árvore somente é feita se estiver 
condenada e representar riscos. 
Caso contrário, é realizada uma 
poda de limpeza para que não 
causem danos à rede elétrica”, 
pontuou Backes.

Sebrae apresenta programa 
de Educação Empreendedora 

em Nova Santa Rosa

 
 DIVULGAÇÃO

Marechal Rondon e Copel realizam parceria para poda 
e retirada de árvores das redes de alta e de baixa tensão

 Trabalho deve ser feito exclusivamente pela Companhia Paranaense de 
Energia (Copel), que possui colaboradores especializados 

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

Ü

Projeto foi apresentado aos representantes do Poder PúblicoÜ
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INSCRIÇÃO, QUE É GRATUITA, DEVE SER EFETUADA ATÉ O DIA 04 DE MARÇO POR MEIO DO PREENCHIMENTO DE FICHA E DA 
ENTREGA DO TERMO DE COMPROMISSO

Ü

Abertas as inscrições para 
o Miss Mercedes 2022

 As inscrições para as candidatas 
interessadas em participar do Miss 
Mercedes 2022, estão abertas desde 
segunda-feira (21). A inscrição, que 
é gratuita, deve ser efetuada até o 
dia 04 de março por meio do pre-
enchimento de ficha e da entrega 
do termo de compromisso, que 
precisam ser assinados e anexados 
com os documentos pessoais (RG, 
CPF, comprovante de residência e 
o título de eleitor no município). As 
inscrições estão sendo realizadas 
na Casa da Cultura.

Na ficha a candidata declara ter 
entre 18 e 25 anos, ser solteira, ter 
mais de 1,60 centímetros de altura, 
além de morar no município ao 
menos por um ano, entre outros 
quesitos exigidos pelo concurso. 
O evento de gala está previsto 
para ser realizado no dia 20 de 
maio, no Pavilhão da Comunidade 
Evangélica. A organização está sob 
responsabilidade da administração 

 Nesta segunda-feira (21), 
tendo por local o CRAS, a 

Secretaria de Assistência Social 
de Pato Bragado promoveu a 

abertura do curso de produção 
artesanal de jogo s infantis, 

dando continuidade ao 
cronograma de capacitações e 
treinamentos iniciado em 2022, 
numa parceria estabelecida com 
o Senac de Marechal Cândido 

Rondon para profissionalização 
pessoal e profissional.

As boas-vindas foram 
transmitidas pela secretária 

Arlete Gross Schneider e pela 
técnica de relações com o 

mercado do Senac, Francielly 
Itamara de Oliveira. O curso 
iniciou na sequência, tendo 

prosseguimento nos dias 23 e 
25 de fevereiro, e 02 e 04 de 
março, das 19 às 22 horas. A 

turma é composta por diversas 
alunas que irão aprender 
a produzir jogos infantis, 

utilizando materiais recicláveis/
sucatas com orientações da 

instrutora do Senac, Clediana 
Weçolovis.

Pato Bragado inicia 
curso de produção 

artesanal de 
jogos infantis

municipal, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura.

No período que antecede a data 
do concurso, as candidatas serão 
acompanhadas por profissionais 
que vão prepará-las para além da 
passarela, para que na noite todas 

possam competir com igualdade 
pela coroa.

Serão avaliados os seguintes 
quesitos para o concurso: desem-
penho na passarela de desfile; 
beleza estética; elegância e pos-
tura, desenvoltura, naturalidade, 

simpatia e oratória. O regulamento 
completo pode ser conferido no 
Diário Oficial Eletrônico, https://
publicacoesmunicipais.com.br/
eatos/mercedes, na edição nº 
2915, publicada na sexta-feira, 
18 de fevereiro. 

Interessadas devem ser solteiras, ter entre 18 e 25 anos, entre outros. Evento de gala está previsto para o dia 20 de maio

DIVULGAÇÃO
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Que tal viajar sem a necessidade 
de gastar com hospedagem? Ou 
então estacionar o seu veículo em 
meio à natureza e poder esfriar a 
cabeça? Esses são alguns fatores que 
fazem com que mais rondonenses 
e moradores da região adquiram 
kombis, vans e ônibus e transformem 
estes veículos em motorhomes, ou 
seja, casas sobre o motor.

Seja para as pessoas conhecerem 
novos lugares e poderem viajar 

despreocupadas, o que antes era 
passatempo hoje é considerado 
um estilo de vida, que, aliás, tem 
conquistado muitos adeptos.

No fim de semana passado, 
de sexta-feira (18) a domingo, o 
Parque de Lazer e Turismo de Porto 
Mendes, em Marechal Cândido 
Rondon, tornou-se sede do 2º 
Encontro de Kombis e Motorhomes, 
organizado pelo Grupo Kombeiros 
Velho Oeste (KVO). 

SEJA PARA 
CONHECER NOVOS 

LUGARES, FICAR EM 
MEIO À NATUREZA 

OU MESMO TER 
MOMENTO DE LAZER, 

O PASSATEMPO É 
CONSIDERADO UM 

ESTILO DE VIDA

DIVULGAÇÃO

Fortalecimento
Abelha coordenou o evento do fim de semana 

junto de Airton Kraemer. Ele enaltece o apoio da 
prefeitura, bem como dos meios de comunicação 
locais para a divulgação da atividade. “Já na sexta-
feira havíamos superado a expectativa, com 85 
motorhomes e similares inscritos. Ao todo, foram 
mais de 100 motorhomes e kombihomes até domingo 
dentro da área autorizada no parque de lazer e 
turismo, tudo em um ambiente familiar”, diz.

“Os motorhomes são difundidos há tempo nos 
Estados Unidos, enquanto no Brasil está crescendo 
bastante desde o início da Covid-19. Eu comprei 
minha van em outubro, estou adaptando para 
motorhome. No fim do ano fui com minha família 
ao Rio de Janeiro, então avalio como o melhor 
investimento que fiz na minha vida. Apreciar a 
natureza, desestressar e viver a vida é muito bom”, 
frisa Abelha. 

Momento ideal
Ademar e Adriana Bayer nutriam o sonho por 

adquirir motorhome há mais de dez anos, pois 
antes queriam preparar a empresa e a família, visto 
que um filho ainda está em idade escolar. Quando 
veio a Covid, foi um choque de realidade. Aí o casal 
viu que o dia perfeito não iria chegar e adquiriu um 
ônibus em Cascavel, no mês de abril de 2021. 

“Foi muito gratificante. Estamos levando 
nosso filho para participar desse momento 
ímpar. Instalamos placas solares e a questão de 
segurança, e temos passeado a Porto Mendes, 
Mercedes, Maripá e Cascavel, com o objetivo de 
conhecer novos lugares. Sexta à noite embarcamos 
e vamos para algum lugar, desconectar e viver essa 
nova realidade. Aprendemos que menos é mais, 
porque o ônibus não está equipado como uma 
casa, porém para nós isso é o suficiente. Eu fiz 
carteira para poder dirigir, pois queremos ir mais 
longe. É algo ímpar”, destaca Adriana. 

Estilo de vida
O escritor e comunicador Airton 

Kraemer conta que sua intenção era 
comprar uma Kombi sem bancos 
para usar nas pescarias, colocar um 
colchão para dormir e acampar na 
beira dos rios. “Conheci os projetos 
de kombihomes, me empolguei, fiz as 
partes de marcenaria, elétrica, hidráulica, 
ar-condicionado, micro-ondas, instalei 
tevê, geladeira, sofá cama, caixa d’água, 
pia com água potável e um toldo que vira 
uma grande varanda, caiaque. Tenho um 

projeto completo”, menciona.
A compra da Kombi ocorreu há dois, até que em pouco tempo 

Airton entrou para o Grupo KVO, de Toledo, que coordena 12 encontros 
ao ano em várias partes do Paraná. “Escolhemos Porto Mendes para 
sediar esta edição. A pandemia acelerou a evolução deste novo estilo 
de vida ideal para quem gosta de ar livre, natureza, pescaria e de fazer 
amizades. Conheci gente do Rio Grande do Sul, Maringá, Mato Grosso. 
Esta vibe de casa sobre rodas está crescendo”, conclui Airton. 

2019 

Motorhomes
conquistam adeptos em Marechal Rondon

Histórico
O Grupo Kombeiros Velho Oeste surgiu 

em 2019, a partir do gosto incomum de 
três amigos, sendo dois de Toledo e um 
de Cascavel, Lisandro Peruzzo, Fernando 
Padial e Fernando Dalla Vechhia. No 
começo eram mais kombis, até ser aberto 
a mais veículos porque a ideia principal era 
o campismo entre amigos.

O projeto cresceu e tomou um 
caminho diferente, de modo que hoje o 

toledano Lisandro Peruzzo e o rondonense Adelar Weimer (Abelha) são 
os principais administradores. O grupo KVO tem integrantes na região, 
bem como em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com o 
foco de promover encontros no Oeste do Paraná com aqueles que 
gostam de acampar entre amigos em um ambiente familiar, sem pensar 
em fins lucrativos, mas mostrar as belezas que a região Oeste tem a 
oferecer a quem visita.

O Grupo KVO possui Fanpage e YouTube, sendo que devido à 
pandemia os convites são feitos via WhatsApp. Para este ano, estão 
programados encontros mensais em diferentes municípios do Paraná.
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 No mundo, estima-se que entre 
10% e 15% dos casais em idade 
reprodutiva enfrentem alguma difi-
culdade para engravidar, o que é 
definido quando uma gravidez não 
ocorre após um ano de tentativas. 
Esse tempo diminui em seis meses 
para casais quando a mulher tem 
mais de 35 anos. Em um terço 
destes casos, a infertilidade é cau-
sada por fatores exclusivamente 
relacionados ao homem.  

Apesar disso, a infertilidade 
masculina ainda é tabu, disse o 
médico Guilherme Wood, espe-
cialista em reprodução assistida na 
Huntington Medicina Reprodutiva, 
em entrevista à Agência Brasil.

“Quando se compara os exames 
que a mulher tem que fazer com os 

do homem para começar a investi-
gação de infertilidade, o exame do 
homem é bem mais simples, que 
é basicamente o espermograma. 
Mesmo assim, não é raro o casal 
chegar na clínica de reprodução 
depois de focar muito tempo na 
saúde da mulher, na investigação e 
nos exames mais difíceis e, muitas 
vezes, mais caros e mais chatos de 
serem feitos e até mesmo dolorosos. 
A mulher chega ao consultório já 
tendo feito toda a investigação e 
o homem demora a fazer isso por-
que achava que não tinha nenhum 
problema”, explicou.

Entre as principais causas da infer-
tilidade masculina estão a varicocele 
e o uso de anabolizantes, mas ela 
pode ocorrer também pelo hábito 

de deixar o notebook no colo ou 
por exageros nas bebidas alcoólicas. 
“Entre as causas mais graves estão as 
genéticas, que podem causar a azoos-
permia, quando não tem nenhum 
espermatozoide no fluido ejaculado; 
e o uso de alguns medicamentos, 
principalmente anabolizantes, que 
traz diminuição ou até pode zerar a 
produção de espermatozoides. Há 
também as doenças hormonais e a 
varicocele, que é uma das principais 
causas e que é basicamente as varizes 
nos testículos”, disse.

Até mesmo a utilização de plás-
ticos pode trazer implicações na 
produção do espermatozoide. “O 
que a gente recomenda sempre 
é evitar o consumo de alimentos 
em plásticos quentes, porque pode 

liberar alguma substância que tenha 
um efeito prejudicial principalmente 
no balanço hormonal”.

Um dos exames que pode ajudar 
no diagnóstico da infertilidade é o 
espermograma. “Pacientes obesos, 
tabagistas, sedentários, tudo isso 
pode prejudicar a saúde do homem 
e consequentemente diminuir a pro-
dução de espermatozoide”, explicou 
Wood. O espermograma é um exame 
simples e o mais comum de ser feito 
nesta situação. “É um exame feito nas 
clínicas ou laboratórios. Ele vai te dar 
a quantidade e qualidade do sêmen. 
É um exame base, o primeiro a ser 
feito e que pode te guiar ou apro-
fundar a investigação”, acrescentou.

Depois de identificada a 
causa e o grau da infertilidade, 

o médico pode então avaliar as 
possibilidades de tratamento para 
o homem. Mas se este tratamento 
não for efetivo, os métodos de 
reprodução assistida, tais como 
inseminação artificial e fertilização 
in vitro, poderão ser aplicados.

“Se há uma causa genética, 
geralmente não é reversível. Ainda 
assim pode ser feito tratamento de 
reprodução assistida. Mas nas outras 
causas, como as hormonais e o uso 
de anabolizantes, você pode rever-
ter esse uso e voltar a estimular a 
produção de espermatozoide. E, no 
caso da varicocele, você pode operar 
e aguardar a melhora espontânea no 
espermograma também”, encerrou.

(Fonte: Agência Brasil) 

l 1 - Reduz o metabolismo 
         e engorda
“O fígado trabalha diariamente que-
brando as gorduras da sua alimenta-
ção e eliminando as toxinas. Quando 
você bebe álcool, acaba adicionando 
mais uma tarefa na função do órgão. 
Dessa forma, seu fígado não consegue 
processar a gordura de maneira tão 
rápida e eficientemente, pois estará, 
também, trabalhando para expelir o 
álcool. Como consequência, ocorre 
a desaceleração do metabolismo, 
levando, inclusive, ao acúmulo de 
gordura”, salienta Marcella.

l  2 – Estraga a pele
“A pele também é um dos tecidos 
periféricos de onde o organismo retira 
água para metabolizar o álcool. Como 
resultado, o tecido cutâneo pode 

sofrer com desidratação, descamação 
e perda de viço e brilho”, afirma a 
dermatologista Paola Pomerantzeff, 
membro da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD).

l 3 - Provoca inflamações
“A inflamação crônica promovida pelo 
consumo de álcool piora a qualidade 
da pele, prejudicando sua firmeza e 
elasticidade, acelerando o envelheci-
mento cutâneo, além de favorecer o 
surgimento de doenças como acne, 
psoríase, rosácea e dermatite sebor-
reica”, afirma o dermatologista Daniel 
Cassiano, também integrante da SBD.

l 4 - Compromete a 
         circulação sanguínea
“Ficamos mais inchados e a pressão 
sobre as veias e artérias aumenta, 

o que pode contribuir para o surgi-
mento de problemas vasculares como 
varizes e trombose”, destaca a cirurgiã 
vascular Aline Lamaita, membro da 
Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular (SBACV).

l 5 - Prejudica a saúde bucal
“O processo de desidratação causado 
pelo excesso de álcool provoca a dimi-
nuição da produção de saliva. Como 
resultado, ficamos mais suscetíveis ao 
desenvolvimento de doenças como 
cáries, gengivites e erosão dental, 
visto que uma das principais funções 
da saliva é, justamente, proteger os 
dentes e as mucosas orais”, revela 
Hugo Lewgoy, cirurgião-dentista e 
doutor em Odontologia.

(Fonte: Portal Terra / Saúde em Dia)

cinco danos 
que a doença 
pode provocar
na saúde

COMBATE AO ALCOOLISMO

ENTENDA COMO O ÁLCOOL 
AGE DENTRO DO ORGANISMO 
E COMO O CONSUMO 
EXAGERADO CONSEGUE 
ATRAPALHAR O BEM-ESTAR 
FÍSICO E MENTAL

 Dependência de substâncias lícitas ou ilícitas é uma doença e precisa de tratamento 

 M
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AS
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Infertilidade masculina é tabu e deve ser investigada

Ü 20 de fevereiro é conhecido como o Dia Nacional 
de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, uma data 
simbólica e muito importante para conscientizar a 
população sobre o risco que determinadas substâncias 
podem causar para o organismo. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a dependência 
de substâncias lícitas ou ilícitas é uma doença e precisa 
de tratamento.

“O álcool é uma substância tóxica para o organismo 
humano e pode provocar doenças mentais, cânceres, 
problemas hepáticos, alterações cardiovasculares e a 
diminuição de imunidade, além de favorecer a desidra-
tação, a inflamação e o acúmulo de líquidos”, explica a 
médica nutróloga, Marcella Garcez, diretora e profes-
sora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Por isso, para reforçar a importância da data de 20 
de fevereiro, que foi registrado no domingo, e alertar as 
pessoas, foram separados cinco danos que o consumo 
de álcool em excesso pode causar para a saúde. Confira: 
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INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

Palavra cruzada

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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ao meio, por cima. Com uma colher
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morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
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É o seu melhor momento. O Sol 
no seu signo e muita coisa boa 
podendo acontecer. Aproveite as 
oportunidades e crie as melhores 
chances. Especialmente no trabalho, 
alguma boa notícia pode chegar.
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.
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É uma ótima rotina para mudar hábitos 
e organizar melhor a agenda e a vida. 
Cuidar da saúde, adotando hábitos 
mais saudáveis, é realmente o grande 
tema da semana. Conte com o apoio 
de pessoas queridas.
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consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
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Organize melhor suas finanças, se quer 
realizar alguma coisa que você deseja 
muito. Os temas familiares podem 
demandar mais atenção e uma conversa 
mais delicada. No amor, fique atento 
que algo bom pode acontecer.
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e coloque os morangos cortados
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Os temas familiares estão em pauta. O 
céu do momento pede mais proximidade 
da sua família e de todas as pessoas mais 
queridas. Mas o trabalho também pode ter 
grandes novidades e é bom se organizar 
pra dar conta de tudo.
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Dissolva a gelatina conforme
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Se as mudanças são necessárias, o 
céu da semana te ajuda a desapegar 
e dar mais um passo nessa direção. São 
ótimos dias para estudos e divulgações, 
especialmente ligados ao seu trabalho.
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Este pode ser um momento de realização 
de desejos importantes. O céu do 
momento pede mais conexão com 
suas questões emocionais e que você 
consiga se posicionar e falar de seus 
sentimentos.
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Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

É um momento importante e você pode 
tomar uma grande decisão que pode 
mudar a sua vida. Mas espere a hora 
certa para contar para as pessoas. Os 
amigos bem íntimos podem ajudar a 
organizar as ideias.

Um bom momento para sentar e 
conversar, libriano, especialmente com 
que você tenha algum tipo de pendência 
para resolver. Cuidar da saúde e da 
rotina também são temas da semana.

É um lindo momento profissional e você 
precisa aproveitar todas as oportunidades. 
Mas cuidado com a forma como se 
posiciona e com o que conta para quem. 
Conte com as boas parcerias para o brilho 
dos projetos.

Sonhe alto e confie mais em seu feeling. 
A semana é tudo de bom para dar novos 
passos para realizar o que você mais 
deseja. Assuntos ligados a espiritualidade, 
viagens, trabalho e amizades estão 
ativados.

Divirta-se, leonino, que é isso que o 
céu está pedindo pra você. O céu da 
semana também coloca luz na área de 
amor e relacionamentos e favorece todo 
tipo de conversa e relações.

Os holofotes estão voltados para você. 
Aproveite para mostrar o seu melhor ar 
mundo. É um bom momento para estar 
com pessoas queridas, incluindo sua 
família. Você pode ter uma boa notícia 
envolvendo dinheiro.

l 2,5 kg de pernil desossado
l 1 copo de vinagre branco
l 1 pimentão verde
l 1/2 xicara de suco de limão
l 1/2 xícara de azeite
l 2 cebolas médias
l 6 dentes de alho
l 2 cubos de caldo de carne
l 1 xícara de água
l 6 batatas médias
l Pimenta-do-reino e sal a gosto
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Coloque o pernil em uma vasilha com as bordas 
maiores que a altura da carne. Jogue o vinagre sobre 
o pernil e em seguida reserve. Bata no liquidificador o 
pimentão, o limão, o azeite, a cebola, o caldo de carne, 
o sal, a pimenta-do-reino e a água, bata até formar 
uma pasta. Reserve. Lave o pernil com água corrente 
para retirar o vinagre. Faça diversos furos com faca no 
pernil. Jogue a pasta sobre o pernil, o tempero deverá 
cobrir toda a peça da carne.

Reserve por 12 horas em geladeira com a vasilha 
coberta, de preferência com filme plástico. Leve ao forno 
por 1 hora com papel-alumínio a carne com um pouco 
do tempero usado (a carne já deve estar no ponto de 
cozimento e com um pouco de caldo). Depois desse 
tempo, coloque as batatas e leve para assar por mais 
30 minutos, ainda com papel alumínio. Após, retire o 
papel-alumínio e deixe no forno para dourar por, mais 
ou menos, mais 1 hora. O tempo de cozimento pode 
variar de acordo com a potência do forno.

Pernil assado com batatas

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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DRVC
ALICEBRAGAS

AUTORIDADE
NRCABAR

AÇEBACCAR
ATADURAMA
MITOBREAD

DECERTODOLO
NONAMOLAR
TOTAOISO

ADRENALINAN
EAATIZC
DIPLOMACIA

TAROIAPND
DVISEUECO

COMPENSADOR

O efeito
principal
do chá e-

magrecedor

Navio que 
desenca-
lha outro

Expressão
de desa-
provação
do público

Pegar 
no (?):

trabalhar
(bras.)

Parte do
prego

batida pelo
martelo

(?) 
Refaeli,
modelo

israelense
Planta

usada no
fabrico 

do queijo

São carre-
gadas pelo 
bagageiro,
nos hotéis

(?) labora-
torial: é re-
alizada pe-
lo técnico 

Formato
da cicatriz
de Harry 

Potter (Lit.)

Certificação
ambicio-
nada por
empresas

Mineral es-
sencial ao
sistema i-
munológico

(?)-tratos:
crime
contra

animais

Zeca Ca-
margo, a-
presenta-
dor de TV

Área de bo-
ates reser-
vada a ce-
lebridades

Eduardo
Noriega, 

ator
espanhol

Que serve
como

substituto

Cidade do
Centro de
Portugal

Prefixo de
produtos
“verdes”

Cadeia montanhosa
localizada no Mato
Grosso e
cercada 
de mis-
ticismo 

Pão, em
inglês

Ressoa

Neodímio
(símbolo)
Dor, em
inglês

Afiar um
objeto

De nível
elevado

Pedra de Meca ado-
rada pelos islâmicos

Modalidade do atletis-
mo que teve origem na
caça, apareceu nas

Olimpíadas de 708 a.C.

Não, em
francês

Baralho
esotérico

Área em 
que preten-
de atuar o
estudante
do Instituto
Rio Branco 

Hiato de
“paetê”
Próton

(símbolo)

Reduz a pó

Intenção 
de praticar

crime

Hormônio
liberado
em mo-
mentos 

de perigo
(Med.)

Tira de pa-
no usada
na tipoia

De modo 
indubitável

Narrativa
como a de
Hércules

Atriz bra-
sileira de
“Elysium”

Poder rela-
cionado à
figura do
ditador

A índole
das vilãs
Relativa 
ao vento

M I T O

3/bar — non. 4/pain. 5/bread — caaba — cardo — viseu — zinco.
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE 
de Marechal Cândido Rondon. 
Valor Máximo: R$3.807.196,03 (Três milhões, oitocentos e sete mil, cento e noventa e seis reais e três 
centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2022, até às 08:29 horas do dia 14 
de março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 14 de março de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 17 de fevereiro de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito      
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Contratação de serviços de profissionais em aulas de danças diversas, visando o desenvolvimento 
das ações das Secretarias Municipais de Cultura e Assistência Social. 
Valor Máximo: R$277.223,00 (Duzentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2022, até às 08:29 horas do dia 15 
de março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 15 de março de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-br 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 18 de fevereiro de 2022. Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito      
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022  
O Município de Marechal Cândido Rondon, Paraná, torna público que fará 
realizar, às 09 horas do dia 29 de março do ano de 2022, na Prefeitura 
Municipal, situada à Rua Espírito Santo, nº 777, no auditório localizado no 3º 
piso, a Concorrência Pública n° 001/2022 em Marechal Cândido Rondon , 
Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço 
global, tipo menor preço,  a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) 
obra(s): 

Local do objeto Objeto 
Quantidade e 
unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 
Vias Urbanas Recape em CBUQ 27.149,86 m2 180 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário comercial, ou solicitada através do e-mail licita@mcr.pr.gov.br. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima 
mencionados – Telefone 45 - 3284 - 8865. 
Marechal Cândido Rondon, Paraná, 21 de fevereiro de 2022. 
Marcio Andrei Rauber - Prefeito 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição pedras brita 01, 02 e 03, pedra marroada, pedrisco e pó de pedra destinados a consertos, 
conservação e manutenção geral de bens imóveis para as Secretarias Municipais. 
Valor Máximo: R$623.321,70 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, até às 08:29 horas do dia 16 
de março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 16 de março de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 22 de fevereiro de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, através do Sistema de Registro de Preços e 
exclusivo para ME/EPP conforme L. C. nº 123/2006 e suas alterações. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de formulários contínuos, com bordas picotadas e perfuradas e com papel auto copiativo, 
a serem distribuídos aos agricultores do município. 
Valor Máximo: R$77.880,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, até às 13:59 horas do dia 17 
de março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 17 de março de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 22 de fevereiro de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, através do Sistema de Registro de Preços e 
exclusivo para ME/EPP conforme L.C. nº 123/2006 e suas alterações. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de óleo lubrificante, reagente Arla, graxas, filtros e demais materiais para manutenção dos 
veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas secretarias municipais. 
Valor Máximo: R$406.075,98 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, até às 08:29 horas do dia 18 
de março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 18 de março de 2022, na 
plataforma Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal BLL 
Compras – https://bll.org.br/. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 22 de fevereiro de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, através do Sistema de Registro de Preços e exclusivo 
para ME/EPP, conforme L. C. nº 123/2006 e alterações 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Contratação de serviços de lavagem dos veículos, ônibus, ambulâncias, máquinas, caminhões e 
motos, da Frota Municipal. 
Valor Máximo: R$ 319.499,31 
Recebimento dos envelopes: O recebimento dos envelopes ocorrerá até o dia 17 de março de 2022, no 
Setor de Protocolos da Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, situada à Rua Espírito 
Santo, nº 777 - centro, no Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná. Poderá haver o 
encaminhamento por meio postal, situação em que o ENVELOPE N.º 1 (proposta de preços) e ENVELOPE N.º 2 
(habilitação), deverão ser inseridas em invólucro único. 
Abertura: A análise das propostas de preços e documentos de habilitação ocorrerá em sessão pública a ser 
realizada às 09:00 horas no dia 17 de março de 2022, no Auditório localizado no Paço Municipal Arlindo 
Alberto Lamb, sito à rua Espírito Santo, nº 777, centro, Marechal Cândido Rondon –PR. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. Fone: (45) 3284-
8865 ou 3284-8867 ou através do site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o 
edital e download. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 21 de fevereiro de 2022. (a.a.) Marcio 
Andrei Rauber - Prefeito 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 16 de março de 2022, às 09:00h, abertura de envelopes de habilitação da Tomada de 
Preços nº 001/2022, para a execução de reforma de banheiro localizado na Arena de Rodeio, no Parque 
de Exposições Álvaro Dias, no valor máximo de R$106.116,58, nos termos da Lei de Licitações e Contratos 
nº 8.666/93 e demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 21/02/2022, junto ao Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – Centro; Fone: 45 3284 8828 e/ou 
45 3284 8865. O edital será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou gratuitamente através 
do site: www.mcr.pr.gov.br, link Licitações, Serviços, Consulta de Licitações, localiza a licitação, Detalhar, Tipo 
Edital e Baixar. Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 18 de fevereiro 
de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber – PREFEITO. 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 07/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 24, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 07/2022, para a contratação de 
prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal, torna público a presente 
ratificação da justificativa de Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 
 OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede 
municipal. O serviço deverá ser realizado conforme rotina indicada no item 05 do Termo de Referência, 
anexo aos autos deste processo. O prazo de execução do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias. O 
pagamento será efetuado mensalmente. O valor total máximo a ser pago será de R$295.367,53 (Duzentos e 
noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Este objeto será 
fornecido pelas empresas: 
 
 JUCA TUR TRANSPORTES - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 23.960.959/0001-74, estabelecida na 
Rua Arthur Bernardes, nº 621, Porto Mendes, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, ao 
valor total de R$60.445,07 (Sessenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos); 
 JAIR ANDRIN 90730925900, inscrita no CNPJ sob nº 19.853.941/0001-04, estabelecida na Avenida 
Prata, nº 6464, Vila Margarida, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, ao valor total de 
R$16.008,91 (Dezesseis mil, oito reais e noventa e um centavos); 
 TRANSPORTE ESCOLAR NIENOW LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.325.376/0001-90, 
estabelecida na Avenida Floresta, nº 1006, Centro, Município de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, ao 
valor total de R$19.768,32 (Dezenove mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos); 
 SCHWINGEL TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.523.303/0002-20, estabelecida na 
Rua Luiz Centenaro, S/N, Parque Industrial II, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, ao 
valor total de R$47.867,82 (Quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois 
centavos); 
 LAURO LODI 19164432904, inscrita no CNPJ sob nº 30.165.988/0001-00, estabelecida na Est. 
Linha Horizontina, nº 00, Novo Horizonte, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, ao 
valor total de R$24.554,24 (Vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro 
centavos); 
 VIAÇÃO SANDER LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 84.800.853/0001-06, estabelecida na Rua Ceará, 
nº 1133, Centro, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, ao valor total de R$59.013,24 
(Cinquenta e nove mil, treze reais e vinte e quatro centavos); 
 ANDERSON L ALVES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.374.077/0001-94, estabelecida na 
Rua Ceará, nº 1133, Centro, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, ao valor total de 
R$67.709,93 (Sessenta e sete mil, setecentos e nove reais e noventa e três centavos). 
 
 O valor total máximo a ser pago será de R$295.367,53 (Duzentos e noventa e cinco mil, trezentos 
e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos). 
 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso IV, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21/06/1993, conforme devidamente justificado no processo licitatório. Gabinete do 
Prefeito, em 17 de fevereiro de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 
OBJETO: Instalação de novo poço tubular profundo na Vila Curvado, com recursos da FUNASA, através do 
Contrato de repasse nº 831212/2016 – SICONV, Lote 02. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: AGUA BOA POCOS ARTESIANOS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 02.486.286/0001-92 
RESPONSÁVEL: Karina Martins de Melo Dartora 
PRAZO: Execução: 23/03/2022 e Vigência: 22/04/2022 
VALOR: Inalterado. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II e V, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 03 (três) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 27/01/2022 – Ilario Hofstaetter, Prefeito em exercício e 
Karina Martins de Melo Dartora. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6214c4a4a5115 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico sobre pedras irregulares na estrada rural de acesso à Linha Arara, 
trecho conhecido como “Morro do Guarani”, totalizando de 3.960m². 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 196/2021, firmado em 28/09/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.929.130/0001-64 
RESPONSÁVEL: Marcos Eduardo Lorini Varisco 
PRAZO: Execução: 05/03/2022 e Vigência: 04/04/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, IV, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo de meta física e prorrogação do prazo de execução e vigência por 02 (dois) 
meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 04/02/2022 – Ilario Hofstaetter, Prefeito em exercício e 
Marcos Eduardo Lorini Varisco. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6214c6cdba216 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 
OBJETO: Contratação de serviços de implantação e gestão de sistema de emissão de carteirinhas de 
transporte escolar. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2020, de 16/03/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: B.Z.S.INFORMATICA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 01.151.247/0001-71 
REPRESENTANTE: Adriana Reinke Blodorn 
PRAZO: 12 (doze) meses, com vencimento da vigência para 16/04/2023. 
VALOR: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, IV, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência em 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 16/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Adriana 
Reinke Blodorn. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6214cad859395 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
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EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 04/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de preparação de merenda escolar, para as Escolas Municipais e CMEIs. 
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 210/2019, de 02/09/2019. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: WMBA SERVICOS EIRELI  
CNPJ DA CONTRATADA: 14.478.800/0001-27 
RESPONSÁVEL: Mateus Aparecido Rodrigues 
PRAZO: Inalterado. 
VALOR: R$ 279.907,32 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e sete reais e trinta e dois centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo quantitativo no Lote 1, itens 1, 2 e 3. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 16/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Mateus 
Aparecido Rodrigues. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6214c8ad57017 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2019 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro para Frota Municipal. 
ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo do Contrato nº 263/2019, de 05/12/2019. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 
CNPJ DA CONTRATADA: 61.074.175/0001-38 
REPRESENTANTE: Alexandre Ponciano Serra 
VALOR: R$ 4.572,26 (quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: 65, I, “a” e “b”, § 1º, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Inclusão de 02 (dois) veículos na apólice de seguros da frota municipal.  
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 15/12/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço:  https://c.atende.net/p620cdb31440f7 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico, sinalização de trânsito e galeria pluvial na região central da cidade, 
em trechos da rua Santa Catarina, rua Paraná, rua São Paulo, rua Rio de Janeiro, rua Espírito Santo, rua 
Men de Sá, rua Colombo, rua 12 de Outubro e rua Cabral. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 248/2021, firmado em 03/11/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: MINERPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI 
CNPJ DA CONTRATADA: 78.930.435/0001-22 
RESPONSÁVEL: Ademar Pawlowski 
VALOR: R$ 570.746,90 (quinhentos e setenta mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos). 
PRAZO: Execução: 31/05/2022 e Vigência: 30/06/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” e § 1º e Art. 57, § 1º, I e IV da Lei de Licitações e Contratos nº 
8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo de meta física e prorrogação do prazo de execução e vigência. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Ademar 
Pawlowski. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6215125b15c3c 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico, sinalização de trânsito e galeria pluvial na região central da cidade, 
em trechos da rua Santa Catarina, rua Paraná, rua São Paulo, rua Rio de Janeiro, rua Espírito Santo, rua 
Men de Sá, rua Colombo, rua 12 de Outubro e rua Cabral. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 248/2021, firmado em 03/11/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: MINERPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI 
CNPJ DA CONTRATADA: 78.930.435/0001-22 
RESPONSÁVEL: Ademar Pawlowski 
VALOR: R$ 76.182,82 (setenta e seis mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos). 
PRAZO: Execução: 31/05/2022 e Vigência: 30/06/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” e § 1º da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Supressão de meta física. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Ademar 
Pawlowski. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p621512a6de0e8 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 92.037.480/0001-83 
REPRESENTANTE: CLAUDIA MERGEN. 
OBJETIVO: Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, infanto-juvenis e infantis, para suprir a demanda da 
Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde  
VALOR REGISTRADO: R$ 272.500,00 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos reais). 
VALIDADE: 11/02/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 11/02/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6213d98345500  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI 
CNPJ: 32.635.445/0001-34 
REPRESENTANTE: BRUNO TAINAN PAES DA SILVA. 
OBJETIVO: Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, infanto-juvenis e infantis, para suprir a demanda da 
Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
VALOR REGISTRADO: R$ 101.101,00 (cento e um mil e cento e um reais). 
VALIDADE: 11/02/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 11/02/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6213dbe0f062b  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 008/2022 
OBJETO: Aquisição de adesivos, com instalação, para plotagem de veículos da Secretaria de Saúde, 
oriundos de repasse do Governo Estadual. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Revelest Comunicação Visual Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 35.611.176/0001-64 
REPRESENTANTE: Celio Roberto Silva 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$5.490,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 21 de fevereiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Revelest Comunicação Visual Ltda. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária 
Municipal de Saúde e Arthur Antunes Coimbra Riegel – Fiscal de Contrato - SMSA 
 
* Documento na íntegra disponível no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 007/2022 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Transporte Escolar Nienow Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 05.325.376/0001-90 
REPRESENTANTE: Remi Nienow 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$19.768,32 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 17 de fevereiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Anderson L Alves & Cia Ltda. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, Secretário 
Municipal de Educação e Carmen Inez Castelli, Fiscal de Contrato – SMED. 
 
* Documento na íntegra disponível no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 007/2022 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Juca Tur Transportes Eireli 
CNPJ DO CONTRATADO: 23.960.959/0001-74 
REPRESENTANTE: Moranei Kist 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$60.445,07 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 17 de fevereiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Juca Tur Transportes Eireli. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, Secretário 
Municipal de Educação e Carmen Inez Castelli, Fiscal de Contrato – SMED. 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2022 
PROCESSO: Dispensa nº 007/2022 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Jair Andrin 90730925900 
CNPJ DO CONTRATADO: 19.853.941/0001-04 
REPRESENTANTE: Jair Andrin 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$16.008,91 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 17 de fevereiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Jair Andrin 90730925900. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, Secretário 
Municipal de Educação e Carmen Inez Castelli, Fiscal de Contrato – SMED. 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 007/2022 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Schwingel Transportes Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 04.523.303/0002-20 
REPRESENTANTE: Robson Andre Schwingel 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$47.867.82 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 17 de fevereiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Schwingel Transportes Ltda. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, Secretário 
Municipal de Educação e Carmen Inez Castelli, Fiscal de Contrato – SMED. 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 007/2022 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Lauro Lodi 19164432904 
CNPJ DO CONTRATADO: 30.165.988/0001-00 
REPRESENTANTE: Lauro Lodi 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
VALOR DO CONTRATO: R$24.554,24 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 17 de fevereiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Lauro Lodi 19164432904. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, Secretário 
Municipal de Educação e Carmen Inez Castelli, Fiscal de Contrato – SMED. 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 007/2022 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Viação Sander 
CNPJ DO CONTRATADO: 84.800.853/0001-06 
REPRESENTANTE: Anderson Luis ALves 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$59.013,24 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 17 de fevereiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Viação Sander. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, Secretário Municipal de 
Educação e Carmen Inez Castelli, Fiscal de Contrato – SMED. 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022 
PROCESSO: Dispensa nº 007/2022 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Anderson L Alves & Cia Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 01.374.077/0001-94 
REPRESENTANTE: Anderson Luis ALves 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$67.709,93 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 17 de fevereiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Anderson L Alves & Cia Ltda. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, Secretário 
Municipal de Educação e Carmen Inez Castelli, Fiscal de Contrato – SMED. 
 

* Documentos na íntegra disponíveis no site: 
www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Segundo Termo Aditivo 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 0001/2020 - Pregão Presencial nº 01/2020 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no ramo de locação e fornecimento 
de software web informatizado (Sistema para Gestão de Cartão Ponto, e Equipamento 
de Coleta e Suprimentos (bobinas) e Serviços de Informática). 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 0001/2020, firmado em 28/02/2020. 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: Workserv Desenvolvimento e Comércio De Softwares Ltda 
CNPJ DA CONTRATADA: 10.786.517/0001-01 
RESPONSÁVEL: Carlos Eduardo Zanqueta Cardozo. 
VALOR: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mensais. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: Prorrogado pelo período de 12 meses.  
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Continuidade da prestação de serviços (Sistema para Gestão de Cartão 
Ponto, e Equipamento de Coleta e Suprimentos (bobinas) e Serviços de Informática) 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 17/02/2022 – Pedro Rauber – 
Presidente 
 
*Documento disponível em: www.marechalcandidorondon.pr.leg.br; menu: 
Portal Transparência, Suprimentos, Compras, Licitações Gerais ou Contratos, 
efetuar a pesquisa desejada.  

 
 

Pedro Rauber 
Presidente 
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Pedro Rauber 
Presidente 

 

 

 

 

 

      
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO FORMA ELETRÔNICA nº 03/2022 – SRP  
Valor Total: R$ 48.839,00 OBS: Lote fracassado: 08 Publique-se e Cumpra-se.  Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 
16 de fevereiro de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo, Portaria Municipal 100/2021. 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO FORMA ELETRÔNICA nº 04/2022  
Valor Total: R$ 20.074,00 Publique-se e Cumpra-se.  Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 17 de fevereiro de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo, Portaria Municipal 100/2021. 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO FORMA ELETRÔNICA nº 05/2022  
Valor Total: R$ 13.000,00 Publique-se e Cumpra-se.  Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 18 de fevereiro de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo, Portaria Municipal 100/2021. 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
Dispensa de Licitação   nº 07/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, no uso de suas atribuições, torna público a presente Justificativa: 
Objeto: Contribuição Associativa/Anuidade, relativa ao exercício de 2022. 
Entidade: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO - ASSEMAE - CNPJ: 
20.057.071/0001-38. Responsável: Aparecido Hojaij Valor total: R$ 11.256,00 (onze mil, duzentos e cinquenta e seis reais). 
Pagamento: Até 15/03/2022. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e Contratos nº                                 
8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de 
Marechal Cândido Rondon-PR, em 23 de fevereiro de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria nº 100/2021 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
Dispensa de Licitação nº 08/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Manutenção de Equipamento Perfuratriz Pneumática (tatu). 
Empresa: SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA com inscrição no CNPJ nº 61.360.483/0001-20 
Responsável: Jorge Dequech Valor Total: R$ 1.385,92 (um mil e trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois 
centavos). Pagamento: Até 10 ddl, após a entrega do equipamento revisado. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da 
lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 23 de fevereiro de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo  
Portaria Municipal 100/2021 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA  
Dispensa de Licitação nº 09/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Confecção e fornecimento de duas unidades de acoplamento 
em inox 304 com redução excêntrica e flanges Empresa: APPELT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
- ME, com inscrição no CNPJ nº 05.790.743/0001-26. Responsável: Leandro Diogo Appelt Valor Total: R$ 5.700 (cinco mil 
e setecentos reais). Pagamento: Até 10 ddl, após a entrega dos materiais.  Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei 
de Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 23 de fevereiro de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo  
Portaria Municipal 100/2021 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA  
Dispensa de Licitação nº 10/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Serviços de Manutenção Geral de Equipamento Bebedouro de 
água modelo Industrial com capacidade de 100 litros, instalado na sede da Autarquia. Empresa: ALDINO IVO STORCH & 
CIA. LTDA - ME – CNPJ 02.785.530/0001-18. Responsável: Aldino Ivo Storch Valor Total: R$ 1.610,00 (Um mil, seiscentos 
e dez reais). Pagamento: Até 10 ddl, após a entrega dos serviços de manutenção do equipamento.  Fundamento Legal: 
Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 23 de fevereiro de 2022. Vitor Giacobbo 
Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 
 

AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MI-
CROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

Modalidade:  Pregão Forma Eletrônica nº 06/2022 - Através do Sistema de Registro de Preços Tipo:  Maior Percentual 
(%) de Desconto Regime de Compra/Serviço: Por Lote Objeto:  Contratação de empresa para eventual e futura prestação 
serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica da frota da Autarquia sendo: Motocicletas e Veículos, 
incluso fornecimento de peças e acessórios, pelo período de 12 meses. Valor Total do Certame: R$ 87.000,00 (oitenta e 
sete mil reais). Cadastramento de propostas:  Até as 09:00hs do dia 16 de Março de 2022, no portal: www.compras.gov.br 
Realização da Sessão Pública/Local de Abertura: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 16 de Março de 2022, 

no Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br  Edital: O Edital estará disponível aos  interessados no 
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, situada à Rua Santa 
Catarina, 750, centro, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min, 
ou através do site: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e fazer o download do 
arquivo. Dúvidas: Por email: licita@saaemcr.com.br  ou pelo Fone: (45) 3284-5903/5909, no horário normal de expediente. 

Publique-se. Marechal Cândido Rondon - PR, em 21 de fevereiro de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria 
Municipal 100/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Tomada de Preços nº 02/2022 Tipo:  Menor Preço Regime de Execução: Empreitada por Preço Global 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no ramo de Serviços Elétricos, para execução de serviços de alteração do 
padrão de entrada/posto de transformação junto ao PTP 015, visando aumento de carga na UC 94980420, conforme projeto 
e memorial descritivo anexo ao referido processo. Valor Máximo do Edital: R$ 103.046,37 (cento e três mil, quarenta e 
seis reais e trinta e sete centavos). Abertura:  Abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública às 09h00min do dia 15 
de março de 2022, na sede administrativa da Autarquia Municipal, sito à Rua Santa Catarina, 750, centro, Marechal Cândido 
Rondon – PR, inclusive com transmissão ao vivo através do site: www.saaemcr.com.br – link licitações. Edital: O Edital 
completo, estará disponível aos interessados, no site acima, do SAAE de Marechal Cândido Rondon - PR.  Obs: Será 
necessário fazer Cadastramento da Empresa interessada, em até 03(três) dias antes da data prevista de abertura da 
licitação, junto ao setor de compras da Autarquia Municipal. Será aceito Cadastro vigente, porém deverá atualizar dentro do 
prazo acima, suas regularidades fiscais e trabalhistas. Maiores informações poderão ser obtidos durante o horário normal 
de expediente, das 08h00min às 11h45min e das 13h15min às 17h00min, através do telefone (45) 3284-5900 (ramal 5909 
ou 5903) ou nos endereços eletrônicos compras@saaemcr.com.br; licita@saaemcr.com.br Publique-se. Marechal Cândido 
Rondon - PR, em 21 de fevereiro de 2022. Vitor Giacobbo  Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 03/2022   
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022* 

OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos conforme abaixo descritos para a realização de análises/ensaios de 
rotina, com o objetivo de conferir a qualidade da água fornecida para a população conforme preconiza a portaria nº 888/2021. 
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR. CNPJ: 76.878.669/0001-42 
CONTRATADA: LineControl Comércio, Importação e Exportação Ltda CNPJ: 04.196.357/0001-48 RESPONSÁVEL: 
Raphael de Castro Rocha da Costa VALOR TOTAL: R$ 29.900,00 EXECUÇÃO: 21/02/2022 a 21/04/2022 VIGÊNCIA: 
21/02/2022 a 21/05/2022 DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de fevereiro de 2022 – Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo e Raphael de Castro Rocha da Costa, Contratada. Testemunhas: Altemar Antônio Gonçalves e 
Geomar Diesel.  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022* 
OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos conforme abaixo descritos para a realização de análises/ensaios de 
rotina, com o objetivo de conferir a qualidade da água fornecida para a população conforme preconiza a portaria nº 888/2021. 
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR. CNPJ: 76.878.669/0001-
42CONTRATADA: Tiago de Azevedo Lima Maq e Equip. CNPJ: 37.641.908/0001-94 RESPONSÁVEL: Tiago de Azevedo 
Lima VALOR TOTAL: R$ 27.000,00 EXECUÇÃO: 21/02/2022 a 21/04/2022 VIGÊNCIA: 21/02/2022 a 21/05/2022 DATA E 
ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de fevereiro de 2022 – Vitor Giacobbo, Diretor Executivo e Tiago de 
Azevedo Lima, Contratada. Testemunhas: Altemar Antônio Gonçalves e Geomar Diesel.   

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2022* 
OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos conforme abaixo descritos para a realização de análises/ensaios de 
rotina, com o objetivo de conferir a qualidade da água fornecida para a população conforme preconiza a portaria nº 
888/2021.CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR. CNPJ: 
76.878.669/0001-42 CONTRATADA: P. F. Meotti Licitações Ltda. CNPJ: 34.133.591/0001-97 RESPONSÁVEL: Pedro 
Felipe Meotti VALOR TOTAL: R$ 2.250,00 EXECUÇÃO: 21/02/2022 a 21/04/2022 VIGÊNCIA: 21/02/2022 a 21/05/2022 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de fevereiro de 2022 – Vitor Giacobbo, Diretor Executivo e 
Pedro Felipe Meotti, Contratada. Testemunhas: Altemar Antônio Gonçalves e Geomar Diesel.   

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022* 
OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos conforme abaixo descritos para a realização de análises/ensaios de 
rotina, com o objetivo de conferir a qualidade da água fornecida para a população conforme preconiza a portaria nº 
888/2021.CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR. CNPJ: 
76.878.669/0001-42 CONTRATADA: Carlos Augusto Nascimento Pereira CNPJ: 38.438.581/0001-10 RESPONSÁVEL: 
Carlos Augusto Nascimento Pereira VALOR TOTAL: R$ 6.450,00 EXECUÇÃO: 21/02/2022 a 21/04/2022 VIGÊNCIA: 
21/02/2022 a 21/05/2022 DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de fevereiro de 2022 – Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo e Carlos Augusto Nascimento Pereira, Contratada. Testemunhas: Altemar Antônio Gonçalves 
e Geomar Diesel.   * Documentos na íntegra disponível: www.saaemcr.com.br – Link Licitações. 

OBS: Documentos na íntegra disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município – www.mcr.pr.gov.br 
Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 23 
de fevereiro de 2022. Vitor Giacobbo - Diretor Executivo - Portaria Municipal nº 100/2021.  
1 Publicidade suplementar, na forma da Lei n.º 4.838/2016, art. 3º, §   

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
Valor Máximo: R$569.409,18 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, até às 08:29 horas do dia 21 
de março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 21 de março de 2022, na 
Plataforma Bolsa de Licitações do Brasil - https://bllcompras.com/ 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Plataforma Bolsa de Licitações do Brasil - 
https://bllcompras.com/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras: https://bllcompras.com/ 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo telefone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal 
de expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 23 de fevereiro de 2022. (a.a) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito       
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de topografia cadastral dos distritos. 
Valor Máximo: R$116.328,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, até às 13:59 horas do dia 18 
de março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 18 de março de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 23 de fevereiro de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2021  

   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 19 de abril de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes da Concorrência Pública nº 
08/2021 – PMMCR, para a Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o 
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação 
e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 
divulgação, com o objetivo de dar publicidade aos atos oficiais, ações, programas e serviços 
desenvolvidos pelo Município, sempre visando manter os munícipes informados e orientados, com a 
finalidade de melhorar a qualidade de vida e o exercício da cidadania, direcionando as divulgações 
junto aos órgãos de imprensa com abrangência e audiência no Município de Marechal Cândido 
Rondon – PR, no valor total máximo de R$ 700.000,00, nos termos da Lei de Licitações e Contratos nº 
8.666/93 e demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 02-03-2022, junto ao Departamento 
de compras e licitações na Prefeitura, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-8821 e 3284-
8865. O edital será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou gratuitamente através do site: 
www.mcr.pr.gov.br, link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download/baixar em arquivos 
disponíveis. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 23 de fevereiro de 
2022. Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 
O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 

disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação 
da Comissão de Licitações, exarado no procedimento para a Aquisição de adesivos, com instalação, 
para plotagem de veículos da Secretaria de Saúde, oriundos de repasse do Governo Estadual, 
conforme informado nos autos, acima referidos. Assim torno público a presente justificativa de Dispensa de 
licitação na forma seguinte:  

OBJETO: Aquisição de adesivos, com instalação, para plotagem de veículos da Secretaria de 
Saúde, oriundos de repasse do Governo Estadual, com prazo de entrega de 60 (sessenta) dias após a 
solicitação. Para tanto, contratamos a empresa Revelest Comunicação Visual Ltda., inscrita no CNPJ sob 
nº 35.611.176/0001-64, estabelecida na Rua São Paulo, nº 533, Centro, nesta cidade de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná, conforme documentos anexos ao processo, ao preço total de R$ 5.490,00 
(Cinco mil, quatrocentos e noventa reais). O pagamento será efetuado conforme a realização da entrega e a 
apresentação da nota fiscal, em 05 (cinco) dias úteis. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21-06-
1993. 
Gabinete do Prefeito, em 21 de fevereiro de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022 

 
O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 

disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação 
da Comissão de Licitações, exarado no procedimento para a Contratação de serviços de revisão de 
garantia de 60.000 km, dos veículos Fiat Ducato Maxicargo, placa BEZ-5E05 – Frota 602 e placa BEZ-
5E08 – Frota 603, da Secretaria de Saúde, conforme informado nos autos, acima referidos. Assim torno 
público a presente justificativa de Dispensa de licitação na forma seguinte:  

OBJETO: Contratação de serviços de revisão de garantia de 60.000 km, dos veículos Fiat 
Ducato Maxicargo, placa BEZ-5E05 – Frota 602 e placa BEZ-5E08 – Frota 603, da Secretaria de Saúde, 
com prazo de execução do contrato de 60 (sessenta) dias. Para tanto, contratamos a empresa Fipal 
Distribuidora de Veículos Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 77.396.810/0001-33, estabelecida na Avenida 
Brasil, nº 1.406, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, conforme documentos anexos ao processo, ao 
preço total de R$ 5.345,92 (Cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos). O 
pagamento será efetuado conforme a realização do serviço e a apresentação da nota fiscal, em 05 (cinco) 
dias úteis. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso XVII da Lei nº 8.666/93, de 21-
06-1993. 
Gabinete do Prefeito, em 21 de fevereiro de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
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Cristiano da Cunha é quem completa mais um ano de vida amanhã (25).
 Na foto ele está acompanhado da esposa Ruthinea

Parabéns para Fabiane Raquel Sturm, no dia 27 ela completa mais um ano de vida

O Engenheiro 
Agrônomo Ademir 
Sypereck e sua 
esposa Vera Lúcia

Maressa Cordeiro 
Silva e Lucas 

Bianchessi em 
recente enlace 
matrimonial 

registrado por
 Leila Fotografias  

Lindo registro do enlace matrimonial de
 Rafael Artur Duarte e Laíza Carolina Pedralli 

Duarte ocorrido no último dia 19

l QUINTA (24)
João Santinoni Rodrigues, Eliziane Pauli, Elias 
Santos, Sandra Ines, Ingrit Sperandio, Adriane 
Karine Lodi, Sandra Guimarães, 
Natália Kelm, Andriéle H. Schmitt, Lidi Heiden

l SEXTA (25)
Débora Cristina, Bernadete Espindola, Zenilda 
Penteado, Andreia Lins, Marli Schrattner, Carol Hepp, 
Guilherme Hachmann, Edina Rejane Raber, Maycon 
Marques, Roselete Schiestl, Rosimeri Schaeffer, Marli 
Schrattner, Fatima Seibert, Katiane Zahler, Rejane 
Ferracioli, Cristiano da Cunha, Rodrigo Da Luz Santo

l SABADO (26)
Magali Techh, Gabi Baumgartner, Fernanda Fonseca, 
Magali Techh, Fernanda Mazurek, Jéssyca Alyne, 
Liane da Silva, Lucia Lopes, Rafael Strenske, Wish 
Cynthia Carla, Beatris Kempp

l DOMINGO (27)
Erica Pat Dobler, Roseli Goveia, Tiago Lambert, 
Andre Bento Rodrigues, Rogerio Kremer, Adriano 

Marechal, Jaqueline Dapper, Alsemir Luiz Wilhelms, 
Lourdes Sonia Beckenkamp, Fabiane Raquel Sturm

l SEGUNDA (28)
Araci Bergmann, Edna Soares, Juliana Dias, Fabiane 
Raabe Wulff, Neidi Kotikoski, Miriam Winkelmann, 
Stefane Karine Bohrer Candido, Lucia Caramori, 
Senilda Lohmann, Délcio José Tonelli, Adair Kelm, 
Fabiano Santana, Roselene Zimmermann Laske, 
Alessandra Schoen Lopes, Jheinyfer Tailini Boroski

l TERÇA (01)
Margarete Rediess, Gisele Lima, Diego Adriam, Senir 
Alves De Souza, Cris Santos, Ilse Grosklass, Varlene 
Muller Dapper, Andréa Trajano, Djeison Rafael, 
Alessandra Albuquerque, Vilma Wolfart, Simone 
Schiller, Rafaeli Ringenberg, Pedro Silva

l QUARTA (02)
Greice Mayara Cótica, Terezia Brandenburg, Josiene 
Cristina, Kelly Modas Femenina, Bernardete Cecília 
Hoffmann, Sandra Regina Lui, Claudete Lagemann, 
Marcia Alves 

Aniversariantes da Semana  
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CONQUISTAS FORAM INTERMEDIADAS PELO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI QUE TAMBÉM GARANTIU R$ 600 MIL PARA RECAPE URBANO Ü

Prefeito em exercício de Pato Bragado cumpre agenda 
em Curitiba e garante mais equipamentos à saúde

 O prefeito em exercício, John 
Nodari e o secretário de Indústria, 
Comércio, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, Volmir Wollmann e o 
diretor do departamento de Serviços 
Urbanos, Volnei Lizzoni estão em 
Curitiba para viabilizar novos recursos 
e conquistas a Pato Bragado. 

Conforme Nodari apesar da 
agenda apertada, a viagem está 
sendo produtiva e com resulta-
dos positivos. Segundo ele, já 
está confirmada a liberação de um 
respirador e um monitor cardíaco, 
compreendendo cerca de 150 mil 
em equipamentos viabilizados por 
intermédio do deputado estadual 

e líder de governo na Assembleia 
Legislativa, Hussein Bakri. “Agrade-
cemos em nome do prefeito Mano 
(Leomar Rohden) e da Secretária 
de Saúde, Neili Koch, ao deputado 
e sua assessoria pelos importan-
tes equipamentos, atendendo a 
demanda antiga em benefício dos 
nossos pacientes do SUS”, enaltece, 
reforçando que o respirador e o 
monitor cardíaco irão facilitar e agi-
lizar o trabalho da equipe médica, 
pois nos atendimentos de urgência 
e emergência, os pacientes poderão 
ser entubados no próprio município. 

Conforme Nodari, o deputado 
também garantiu a liberação de 

outros R$ 600 mil para execução de 
recape asfáltico urbano, em mais 
um compromisso cumprido pelo 
parlamentar com o município.

Na Secretaria de Infraestrutura 
e Logística (SEIL), com o diretor-
-geral da SEIL, José Brustolin Neto, 
foi confirmada a parceria para a 
construção de um trevo próximo 
à divisa com Entre Rios do Oeste. 
A obra já foi aprovada pelo Depar-
tamento de Estradas e Rodagem 
(DER), e em breve, após cumpridas 
as formalidades legais, conforme o 
prefeito em exercício, será lançado 
edital para a licitação da obra, assim 
como do recape urbano. 

  Deputado Hussein Bakri tem mantido a parceria com Pato 
Bragado e com ela, muitos recursos ao município  

O Lions Clube de Entre Rios 
do Oeste promoveu no mês de 
novembro a “Pizza do Lions”. O 

Lions de Entre Rios do Oeste faz repasse 
do lucro obtido com a venda de pizza

evento tratou-se de uma iniciativa 
que visou arrecadar fundos que 
foram destinados para o Setor Câncer 

Infantil da Uopeccan, de Cascavel. 
Fichas foram comercializadas a R$ 
35,00, o lucro da ação foi repassado 
a Uopeccan nesta última semana. 
Conforme o presidente da entidade, 
Albani Pacheco Junior, trata-se da 
terceira edição da promoção. A 
venda das pizzas aconteceu com 
o objetivo de ajudar quem tanto 
precisa. “Quem comprou a pizza, 
pode comprando, ajudar quem tanto 
precisa. Ficamos felizes pois a ajuda 
da comunidade para esta impor-
tante iniciativa”, reforçou Pacheco. 
Agora, integrantes do Lions de Entre 
Rios do Oeste estão auxiliando na 
venda de duas rifas, uma em prol 
de Luiz Gabriel Willens e outra para 
a Professora Ivente Rambo. As rifas 
estão sendo comercializadas com 
integrantes do clube. Albani Pacheco Junior, presidente do clube, fazendo o repasse do lucroÜ

DIVULGAÇÃO

Ü

 A Prefeitura de Mercedes, atra-
vés Secretaria de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos, está realizando 
a instalação de galerias pluviais na 
Linha Beira Rio, onde será realizado 
o asfaltamento da estrada. 

A obra irá receber um 

investimento de cerca de R$ 1 
milhão de reais, em parceria com a 
Itaipu Binacional. A Prefeitura já rea-
lizou a adequação e o alargamento 
da estrada. Com a instalação das 
galerias pluviais, mais um passo foi 
dado para o asfaltamento da via.

 Estrada será asfaltada 

Prefeitura realiza instalação de 
galerias pluviais na Linha Beira Rio

ASSESSORIA

Ü
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SERVIÇO FOI EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  Ü

Concluída aplicação de solo-brita de 
Eldorado até o limite com Entre Rios 

Ü

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO

Tiago Luis Scherer e Greicy Danielle Schmitz tornam público que receberam do IAT, 
a Licença de Operação de Regularização para a atividade de piscicultura instalada no 
Lote rural nº 51/C, do 21º perímetro, Linha Arroio Fundo, Marechal Cândido Rondon/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Tiago Luis Scherer e Greicy Danielle Schmitz tornam público que irão requerer ao 
IAT, a Licença Simplificada para a atividade de piscicultura a ser implantada no Lote 
rural nº 51/C, do 21 perímetro, Linha Arroio Fundo, Marechal Cândido Rondon/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAT a Licença Prévia para o 
empreendimento a seguir especificado:
Proprietário: CARLOS JACY SOMACAL e Outro
Atividade: Loteamento Somacal
Endereço: Lote Rural n° 97/98, do 19° Perímetro
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAT a Licença Prévia para o 
empreendimento a seguir especificado:
Proprietário: JAILSO ANTONIO MARTINS
Atividade: Loteamento Nova Orleans
Endereço: Chácara n° 74, Perímetro Urbano
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAT a Licença Prévia para o 
empreendimento a seguir especificado:
Proprietário: LOTEAMENTO ANGRA DOS REIS LTDA
Atividade: Loteamento Angra dos Reis
Endereço: Chácara n° 333, Perímetro Urbano
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Jacinta Vilma Dillmann torna público que recebeu do IAT, Licença de Operação para 
Suinocultura – Sistema de Terminação implantada no Chácara Nº138, Zona Rural. 
Município de Quatro Pontes, Paraná. Validade: 08/06/2025

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Arnildo Rieger torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada para a 
atividade de irrigacao a ser implantada no Lote rural n 43/45/47/49/51/53/B do Perimetro 
K-10 no município de Pato Bragado/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Clovis Ribeiro Filho, torna publico, que irá requerer ao IAT, Licença Ambiental Simplifi-
cada, para empreendimento de Suinocultura, modalidade terminação,  porte pequeno, 
instalado na Linha Novo Blumenau, município Maripá, estado do Paraná.

SUMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Clovis Ribeiro Filho, torna público, que recebeu do IAP, Licença de Operação, para 
empreendimento de Suinocultura, modalidade terminação, porte pequeno, com validade 
até 03/08/2022, instalado na Linha Novo Blumenau, município Maripá, estado do Paraná.

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO  
JOSÉ MARIO FINKLER e ADRIANI FINKLER tornam público que irão requerer ao IAP a LICENÇA PRÉVIA - 
AMPLIAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA - UPL, localizado na chácara 110/111-A – 
Perímetro Suburbano –  Município de Entre Rios do Oeste – Pr 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO  
GENÉSIO BACKES, RODRIGO BACKES e JEFFERSON BACKES tornam público que irão requerer ao IAP a 
LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA - TERMINAÇÃO, localizado no 
LR 93 Per. 46 – Linha Divisa -   Município de Entre Rios do Oeste – Pr 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  
IVO AFFONSO SCHLINDWEIN torna público que irá requerer ao IAP a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA - TERMINAÇÃO, localizado na Chácara n° 17 Per. 
Suburbano – Linha Fátima -   Município de Entre Rios do Oeste – Pr 

 

 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO 
JOSÉ MARIO FINKLER e ADRIANI FINKLER tornam público que irão requerer ao 
IAP a LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de SUINOCUL-
TURA - UPL, localizado na chácara 110/111-A – Perímetro Suburbano –  Município 
de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO 
GENÉSIO BACKES, RODRIGO BACKES e JEFFERSON BACKES tornam público 
que irão requerer ao IAP a LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empreendimento 
de SUINOCULTURA - TERMINAÇÃO, localizado no LR 93 Per. 46 – Linha Divisa 
-   Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

IVO AFFONSO SCHLINDWEIN torna público que irá requerer ao IAP a RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA 
- TERMINAÇÃO, localizado na Chácara n° 17 Per. Suburbano – Linha Fátima 
-   Município de Entre Rios do Oeste – Pr 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 06/2022 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de veículos utilitários pick-up, para a Secretaria de Infraestrutura. 
Valor Máximo: R$ 330.922,50 (Trezentos e trinta mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, até às 13:59 horas do dia 15 
de março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 15 de março de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 21 de fevereiro de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
       
      
       
       

 
 
 
 
  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: V. LOMES DO NASCIMENTO E CIA LTDA 
CNPJ: 32.296.995/0001-76 
REPRESENTANTE: VANUSA LOMES DO NASCIMENTO. 
OBJETIVO: Aquisição de uniformes escolares para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino.  
VALOR REGISTRADO: R$ 527.500,00 (quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos reais). 
VALIDADE: 09/02/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 09/02/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p621613cfb4047 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

O Condomínio Copacabana com sede na Rua Almir Dalla Vechia, nº 806, nesta cidade de Marechal
Cândido Rondon, Paraná, vem por meio de sua diretoria, convocar os condôminos para Assembléia
Geral  Ordinária,  a  realizar-se  no  dia  09/03/2022  no  Auditório  da  ACIMACAR-  Associação
Comercial de Marechal Cândido Rondon situada na Avenida Rio Grande do Sul nº 2700, nesta
cidade, sendo a primeira convocação as 19:15 horas, com 50% + 1 dos membros ativos presentes, e
segunda convocação as  19:30 horas,  com qualquer  número de  membros ativos  presentes,  onde
estarão em pauta os seguintes assuntos:

1 – Prestação de contas;
2 – Eleição e posse da diretoria
3 – Assuntos gerais de interesse comum.

Marechal Cândido Rondon, 21 de fevereiro de 2022.

Elisio Jair Gehrke
Presidente

 ASSESSORIA

     

Em razão do ponto facultativo motivado pelo Carnaval 
comemorado em 1º de março, a quarta sessão ordinária 
do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, que 
aconteceria na segunda-feira (28), foi antecipada para esta 
quinta-feira (24), às 8h da manhã.

Na Casa de Leis, na próxima semana o expediente 
será retomado na quarta-feira (02), no período da tarde.

A execução de patrolamento, aplicação de solo-brita e 
compactação no trajeto de 4,2 mil metros foi concluída na 
terça-feira (22), pela equipe da Secretaria de Infraestrutura 
de Marechal Cândido Rondon.

O serviço foi realizado no trajeto de 4,2 mil metros com-
preendido entre a Linha Eldorado, no distrito rondonense 
de São Roque, e a ponte situada no limite com o município 
de Entre Rios do Oeste. O atendimento da demanda foi 
exigido pelo prefeito rondonense Marcio Rauber.

Legislativo rondonense 
antecipa quarta sessão ordinária 

para esta quinta-feira

Serviço foi executado pela Secretaria de Infraestrutura de Marechal Cândido Rondon
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Fale com seu gerente 
ou acesse sicredi.com.br/investimentos

Por que 
investir

com a 
gente?

Aqui seu investimento 
rende mais do que dinheiro.

POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA
PREVIDÊNCIA

Pode ser porque reinvestimos recursos na 
sua região, impulsionando a economia local. 
Ou porque somos uma instituição sólida, com 
mais de 115 anos de crescimento.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Consulte disponibilidade com a sua cooperativa.

Seja qual for o seu motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa.

Invista 
com o
Sicredi.


