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O mês de março inicia uma nova etapa 
no que se refere às campanhas de saúde. 
Agora é a vez do Março Azul-Marinho, 
uma campanha dedicada à prevenção e 
ao tratamento dos pacientes com câncer 

colorretal. Em Marechal Cândido 
Rondon, o médico Adriano Tagarra, que 

é cirurgião do aparelho digestivo com 
atendimento na Gastro Clínica Rondon, 

enaltece que a incidência de casos de 
câncer colorretal vem aumentando na 
região. O câncer é o segundo com mais 

casos, tanto em homens quanto em 
mulheres. Em entrevista exclusiva ao 

Tribuna do Oeste, Tagarra expõe sobre 
os sintomas e, especialmente, sobre 

a importância do exame chamado de 
colonoscopia, para homens e mulheres 

com idade a partir dos 50 anos.
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Incidência do câncer colorretal 
vem aumentando muito na região

Dia da 
Mulher

Cada vez mais a 
mulher se apresenta 
como protagonista 

da sua história 
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Cercar realiza assembleia 
nesta quinta-feira em 

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

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

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

Os ratos, segundo os limites da ci-
ência, são originários da Ásia e há
mais de 1.700 espécies. O rato-pre-
to, por exemplo, invadiu a Europa à
época das Cruzadas. A ratazana, por
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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.

Jornalismo
Cristine Kempp

Comercial
Dário Loch

Uma publicação de Z.K.Produções Ltda. ME - CNPJ 09.474.683/0001-93
Endereço:  Rua 7 de Setembro, 1454 - Centro - CEP 85960-000
 Marechal Cândido Rondon/PR - Fone: (45) 3254-7886
 Email: jtribunadooeste@gmail.com
 Site: www.tribunadooeste.com
 Impressão: Jornal do Oeste - CNPJ 00.640.115/0001-40

** WERNO ELIAS KOCH

 A economia no Brasil sempre foi 
um caso à parte.

Só quem viveu nos anos 80 e 90 
para lembrar da inacreditável infla-
ção que engolia o valor do nosso 
rico dinheiro, e não era de um ano 
para o outro não, em um mês uma 
mercadoria podia dobrar de preço.

Havia até o profissional da maqui-
ninha de etiquetar preços, o temido 
remarcador.

Tem tantas memórias que daria 
para fazer um livro, muitas vezes 
você precisava até cuidar do seu 
carrinho no supermercado, pois 
alguém poderia pegá-lo “sem querer” 
e levar com as mercadorias que já 
estavam faltando na prateleira e 
que você, muito esperto já havia 
pego tudo, nada ilegal, afinal teria 
que passar no caixa.

Era o dragão da hiperinflação 
tirando o sossego de todo mundo, 
vinte e quatro horas por dia!

Boas histórias para contar a noite 

no sítio, perto dos pés de bananeira, 
à luz de uma linda lua cheia.

Mas, estamos em 2022 e podemos 
contar passagens bem mais tranquilas 
e animadoras, mesmo lhe contando 
que a taxa Selic ultrapassou os dois 
dígitos, chegando a 10,75% ao ano, 
com estimativa de aumentar mais um 
pouco até dezembro, algo em torno 
de 12,25%.

O mais interessante é que isso 
não deverá impedir a expansão do 
crédito imobiliário em nosso país, 
isso se deve ao fato de termos ainda 
muitas entregas de empreendimentos 
novos até o ano que vem e também à 
questão do déficit habitacional estar 
longe de acabar, algo estimado em 7 
milhões de habitações, se contando 
todo território nacional.

Há também baixa inadimplência 
nas carteiras voltadas para o financia-
mento habitacional, isso aumenta a 
confiança dos bancos, aliado ao fato 
da alienação fiduciária dar condições 

de o banco reaver o bem alienado em 
no máximo 7 meses, fato que antes 
com a hipoteca demorava anos para 
conseguir retomar o bem.

O valor do aluguel subiu muito 
também, fazendo com que o sonho 
da casa própria se torne mais dese-
jável, pois em muitos casos o valor 
da parcela de financiamento chega 
muito perto do valor da locação.

Vale buscar aquele dinheiro guar-
dado na poupança, mais a possibili-
dade de colocar o  automóvel como 
entrada e buscar a compra da tão 
sonhada casa. 

A ideia de um carnê interminável 
sempre assusta, mas estará pagando 
o que é seu, isso não tem preço.

Para quem compra, sempre vai 
amanhecer.

Boas compras! 

Na próxima terça-feira (8) será celebrado o 
Dia Internacional da Mulher. Trata-se de uma 
data de muitas homenagens e valorização femi-
nina. Inclusive, nesta edição trazemos várias 
mensagens de mulheres que se destacam nos 
municípios de circulação do Tribuna do Oeste.

Mas a reflexão que propomos neste editorial 
é sobre o papel da mulher na política. E isso não 
é à toa. Na semana passada completaram-se 90 
anos da aprovação do voto feminino no Brasil. 
O voto foi um passo na direção da busca por 
mais igualdade que, no Brasil, vinha de antes, 
mas não havia sido acolhido pela primeira Cons-
tituição republicana, de 1890.

O ato de votar pressupõe o direito de também 
ser votada. Mas, 90 anos depois, a represen-
tatividade feminina na política ainda é muito 
acanhada. A primeira deputada eleita no País 
foi Carlota Pereira de Queirós, a única mulher 
entre os parlamentares na Assembleia Consti-
tuinte em 1934. No Senado, a posse da primeira 
senadora se deu apenas em 1979, quando a 
professora Eunice Michiles assumiu o mandato 
pelo Amazonas. 

O cenário político evoluiu, mas não é tão 
diferente. A Câmara tem hoje 77 deputadas entre 
513 parlamentares. No Senado, elas são 13 
dentre 81. No Executivo, a participação é ainda 
menor. O País só teve uma presidente, Dilma 
Rousseff. Na campanha presidencial deste ano, 
há apenas uma candidata, a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), a quem muitos insistem em, 
prematuramente, relegar o papel de vice. 

O jornal O Estado de São Paulo publicou na 
última semana um artigo com um estudo con-
duzido pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud) e pela ONU Mulheres 
divulgado em 2020. Este estudo colocava o Bra-
sil em 9º lugar entre os 11 países da América 
Latina no que diz respeito aos direitos políticos 
e à paridade política entre homens e mulheres. 
Os dados mostraram haver um longo caminho a 
ser percorrido no combate à violência de gênero, 
na garantia de competitividade das candidaturas 
femininas, em vez do uso de mulheres como 
“laranjas”. Uma das recomendações do estudo 
é garantir espaço às mulheres dentro das legen-
das partidárias e nas posições de liderança. 

A falta de representatividade tem custo alto, 
principalmente para a parcela mais vulnerável 
da população. Um exemplo bem recente foi o 
veto do presidente Jair Bolsonaro à distribui-
ção de absorventes para a população de baixa 
renda. Seria um programa de baixo custo, que 
visa a fornecer oito absorventes por mês a 5,6 
milhões de pessoas, a maioria adolescentes 
pobres. Mas ele foi rejeitado. O gasto anual do 
projeto, estimado em R$ 84,5 milhões, equivale 
a apenas 1,7% do valor reservado para financiar 
campanhas com o fundo eleitoral deste ano. 
Enquanto o veto ao fundão foi derrubado, o da 
pobreza menstrual, até agora, está mantido. 
É bom saber que para rejeitar um veto presi-
dencial, basta maioria simples na Câmara e no 
Senado, ou seja, metade mais um dos votos 
dos deputados e senadores. 

Observando apenas este simples exemplo, é 
possível concluir facilmente que a participação 
feminina na política repete as desigualdades 
na própria sociedade.

A todas vocês, mulheres, políticas ou não, um 
feliz e abençoado Dia Internacional da Mulher.

Mulheres 
na política O mundo está com 

os olhos voltados 
para a guerra entre 
Ucrânia e Rússia. 
Para a família Maia, 
ex-moradora de 
Marechal Cândido 
Rondon e atualmente 
residindo em 
Curitiba, a tensão 
foi grande, pois o 
filho Murilo Maia 
estava em território 
ucraniano quando a 
guerra iniciou. Murilo 
conseguiu sair ileso, 
na última semana, da 
Ucrânia e seguiu 
rumo à Polônia
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Curtas
l A Prefeitura d e Prudentópolis, que tem a maior 
colônia ucraniana do Brasil, encaminhou um ofício 
para a cidade ucraniana de Ternópil, oferecendo 
refúgio para os moradores do país devido aos ataques 
da Rússia. 
l O deputado federal Pedro Lupion, ex-presidente 
do Democratas no Paraná, deve se filiar no partido 
Progressistas na janela de transferência que abre 
nesta quinta (03). 
l O deputado federal Ricardo Barros, líder do 
Governo Bolsonaro, tenta reforçar o Progressistas 
para ter a maior bancada da Assembleia Legislativa 
do Paraná a partir de abril.
l O PTB deve indicar nos próximos dias a pessoa 
ocupante da vaga da presidência do partido no 
Paraná. Uma das concorrentes é a conservadora 
bolsonarista Bethy Frank, ex-candidata à Prefeitura 
de Campo Magro, em 2020.
l Professora da rede estadual de ensino há mais de 
20 anos Angela Machado terá seu nome lançado 
neste sábado (5), às 19 horas, pelo Psol como pré-
candidata ao governo do Paraná.
l Outro que confirmou pré-candidatura ao governo 
do Paraná foi Zé Boni, do Agir36. Ele foi candidato a 
senador em 2018, recebendo mais de 264 mil votos. 
Disputou também a Prefeitura de Curitiba, em 2020.
l O ex-governador Orlando Pessuti esteve 
percorrendo o Paraná em busca de apoio para 
viabilizar a sua candidatura ao Senado. Nos 
últimos dias, esteve na Região do Oeste, Cascavel e 
municípios vizinhos.
l A Receita Federal anunciou algumas mudanças 
que poderão representar facilidades para a 
declaração do Imposto de Renda (IR) deste ano, que 
tem como base o ano de 2021. O período de entrega 
das declarações será entre 7 de março e 29 de abril.
l O vice-presidente de Jair Bolsonaro (PL) 
confirmou que está deixando o PRTB para se filiar ao 
Republicanos e o evento de mudança partidária do 
general Hamilton Mourão será no dia 16 de março, às 
18h, na sede nacional da sigla, em Brasília.

Nova ponte
Em fevereiro, a nova Ponte da Integração Brasil – 
Paraguai, em Foz do Iguaçu, atingiu a marca de 
78% de conclusão. A obra é uma parceria entre 

Governo do Paraná, governo federal e Itaipu 
Binacional, sendo executada pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). As 
equipes permanecem trabalhando na construção 

do tabuleiro da ponte, por onde irão circular 
veículos e pedestres. A ponte terá 760 metros de 
comprimento e um vão-livre de 470 metros – o 

maior da América Latina.

Sperafico de volta
O ex-deputado Dilceu Sperafico (PP) deve anunciar nos próximos dias a sua pré-
candidatura a deputado federal na eleição de outubro próximo. Ele praticamente já 
descartou a possibilidade de pleitear o cargo de vice-governador na chapa encabeçada 

por Ratinho Júnior (PSD), que deve repetir a dobradinha com o atual vice, Darci 
Piana (PSD). Em se confirmando isso, Sperafico deverá buscar em 2022 

o sétimo mandato de deputado federal, para voltar a preencher o 
espaço deixado na região após a morte do deputado federal José 
Carlos Schiavinato, falecido em abril de 2021, vítima da covid-19. 

Composição diferente
A possível candidatura de Sperafico deverá ter uma 

composição diferente no que tange a apoios em 
Marechal Cândido Rondon. Historicamente, Sperafico 

sempre se elegeu com dobradinhas e apoio do MDB 
e seu grupo aliado, mas no próximo pleito isso pode 
ser diferente. O recente embarque do Progressistas 

rondonense ao governo municipal de Marcio Rauber 
(União Brasil) e Ilário Hofstaetter (PL) deve mudar 
o teatro político local. Com o grupo situacionista 

possivelmente apoiando Sperafico, a tendência é que 
a pequena oposição que resta se divida entre Sérgio 

Souza (MDB) e Gustavo Fruet (PDT).

Retorno aos trabalhos 
A administração municipal de Marechal Cândido Rondon 
retomou na tarde de ontem (02) o atendimento normal e 
presencial ao público no paço municipal e nas repartições 
públicas externas. No feriado prolongado de carnaval, a 
administração decretou ponto facultativo, contudo, algumas 
secretarias municipais trabalharam normalmente durante 
o recesso. O secretário municipal de Administração, 
Anderson Loffi (foto), destaca que com a retomada dos 
serviços presenciais começa também a implantação de 
várias obras e serviços públicos previstos para 2022, que 
promete ser um ano recorde de obras, contemplando todos 
os segmentos e regiões do município.

Janela partidária
Começa hoje (3) a janela partidária, brecha para mudança de partido por parte de políticos com 

mandato autorizada pela Justiça Eleitoral. Em 2022, poderão deixar suas legendas usando o mecanismo 
os deputados estaduais e federais. As eleições de 2022 estão marcadas para 2 de outubro, quando serão 

escolhidos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República. O período 
de migração partidária que começa hoje seguirá até o dia 1º de abril. Já neste sábado (5), é o prazo limite 
para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) publicar normas e instruções relacionadas ao pleito deste ano.

Acimacar  
Com a pandemia aparentemente sob controle, a Acimacar já 
projeta vários eventos presenciais para os próximos meses. 
Um deles será em abril, quando a entidade completará 
54 anos. Trata-se de uma palestra show que deve atrair os 
associados e seus colaboradores. Em breve também devem 
iniciar os preparativos para a realização 
do Prêmio Marechal e as campanhas 
promocionais do comércio também 
prometem ser diferentes este ano. 
A Assembleia Geral da associação 
este ano igualmente voltará a 
ser presencial. A empresária 
Carla Rieger (foto) deve ser 
reconduzida para mais um 
ano na presidência. 

Bancada dividida
A bancada federal do Paraná se dividiu na votação 

que aprovou a legalização dos cassinos, jogo do bicho 
e bingos no País. Dos 30 parlamentares do Estado, 14 

votaram contra a proposta, 12 a favor e 4 se abstiveram. 
O texto-base foi aprovado por 246 votos favoráveis e 

202 contrários. A regulamentação dos jogos de azar vai 
agora para o Senado.

Ouvir as pessoas 
A vereadora Nadir Backes, de Entre Rios 
do Oeste, avalia que seu primeiro ano no 
Legislativo foi focado em ouvir as pessoas 
e retransmitir as principais necessidades 
da população ao Executivo através de 
requerimentos e indicações apresentadas 
na Câmara Municipal. Em 2021 foram 
34 matérias apresentadas, sendo 14 de 

forma individual e 20 em conjunto com 
outros vereadores. Entre os principais 

destaques estão as sugestões para 
a implantação do programa de 

esterilização de cães e gatos  e 
o reconhecimento da prática 
de atividades físicas como 
essenciais para a saúde. As duas 
matérias já foram transformadas 
em leis. 

Cassação mantida
O Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), por intermédio do 
ministro Luís Roberto Barroso, 
negou recurso do ex-deputado 
estadual paranaense Fernando 

Francischini (União Brasil) 
e manteve a cassação de seu 

mandato. De acordo com 
Barroso, o ex-parlamentar 

usou indevidamente meios de 
comunicação social e cometeu 

abuso de poder político e de 
autoridade.  O TSE cassou 

Francischini em outubro de 
2021 por entender que ele 

havia disseminado fake news 
sobre urnas eletrônicas. A 

decisão mantém o rondonense 
Elio Rusch com cadeira na 

Assembleia Legislativa. 
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PREFEITO E SECRETÁRIOS ESTIVERAM REUNIDOS COM DEPUTADOS E SECRETÁRIO DE ESTADOÜ

Autoridades de Entre Rios do Oeste 
cumprem agenda em Curitiba

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

______________________________________________________________________________________________________ 

            
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

 O Presidente da Associação dos Suinocultores da Comarca de Marechal Cândido Rondon, no uso 
de suas atribuições legais, convoca os Associados e Suinocultores para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 08 de abril de 2022 (sexta-feira), com início às 16:00 horas, em sua 
sede própria, sito a rua: Dom João VI, 935 - Centro em Marechal Cândido Rondon-PR, em 1ª convocação 
com a presença de no mínimo (2/3) dois terços dos associados, em condições de votar, as 16:30 horas em 
2ª convocação com a presença da metade mais um e as 17:00 horas em 3ª e última convocação com 
qualquer número de associados presentes. (Conforme estatuto da entidade no Artigo 43). 
 
 

Assuntos em pauta do dia: 
 

1º - Leitura do edital 
 2º - Prestação de contas exercício/2021 
 3º - Parecer do conselho fiscal 

4º - Posse da nova diretoria CF biênio 2022/2023 e CA quadriênio 2022/2023/2024/2025 
5º - Plano de atividades para o ano de 2022 
6º - Assuntos gerais 
 
 
 

 
Marechal Cândido Rondon, 02 de março de 2022. 

                                                                                                                      
 
 
 
 

                                                                                                                     
                                                                                                            _______________________________ 
                                                                                                                             Sergio Luis Barbian  

                                                                                                                 Presidente da ASCMCR 

 A Comissão Central Organiza-
dora (CCO) da Festa do Matambre 
Recheado do distrito rondonense 
de Bom Jardim, esteve reunida 
recentemente. Na ocasião, Guido 
Herpich e os membros da diretoria 
foram reconduzidos aos cargos 
para mais um mandato.

Na reunião também foi deci-
dido pela realização do tradicional 
evento gastronômico, agendado 
para 1º de maio.

 O prefeito de Entre Rios do 
Oeste, Ari Maldaner, acompa-
nhado dos secretários de Admi-
nistração, Erio Bastian (Fufi), e 
de Agricultura, Gilmar Backes, 
cumpriu intensa agenda em 
Curitiba. A comitiva entrerriense 
foi recepcionada na Assembleia 
Legislativa pelo deputado Elio 
Rush, onde foi tratado sobre o 
repasse de recursos para aqui-
sição de uma nova retroesca-
vadeira para o município.

O líder do governo, deputado 
Hussein Bakri, também atendeu 

o prefeito e os secretários muni-
cipais. O parlamentar solicitou 
recursos para a execução de dois 
poços artesianos, além da aquisi-
ção de vigas para construção de 
uma ponte, o que foi viabilizado 
pelo governo. Foram entregues 
ao parlamentar diversas solici-
tações, que beneficiarão toda a 
comunidade entrerriense. 

O deputado Hussein também 
encaminhou as autoridades de 
Entre Rios do Oeste à Secretária 
de Agricultura e ao Instituto Água 
e Terra (IAT), onde conferiram 

o desenvolvimento do projeto 
de revitalização e reforma do 
parque de lazer.

Em reunião com o secretário 
de Infraestrutura, Sandro Alex, 
foram solicitados recursos para 
a realização das obras de recape 
asfáltico sobre pedras poliédricas, 
no interior do município. O pre-
feito e os secretários municipais 
destacam a importância da par-
ceria com o Governo do Estado, 
com a finalidade de conquistar 
recursos para serem investidos 
nos mais diversos setores. 

Festa do Matambre será no dia 1º de maio em Bom Jardim

 Guido Herpich foi reconduzido 
à presidência da diretoria, ao 

lado dos demais membros 

 Autoridades entrerrienses em visita a órgãos do Estado para conquistar mais recursos 

TRIBUNA DO OESTE

DIVULGAÇÃO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
VILSON JANDIR FINKEN torna público que recebeu do IAT, a Licença de Instalação para A AMPLIAÇÃO 
DA ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO a ser implantada NO LOTE RURAL N° 04-A DO 
PERÍMETRO 41° - PATO BRAGADO/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
VILSON JANDIR FINKEN torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para A AMPLIA-
ÇÃO DA ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO instalada NO LOTE RURAL N° 04-A DO 
PERÍMETRO 41° - PATO BRAGADO/PR. 

REQUER LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
RAQUEL BORTOLINI E OUTROS, tornam público que irão requerer ao Instituto Água e Terra - IAT, a 
Licença de Operação de Regularização para a atividade de piscicultura, instalada no imóvel denominado 
como Parte “A”, constituída pelos LR nºs 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18, Linha Dona Oliva, Santa 
Helena - PR.

SÚMULA DE LICENÇA DE AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
IVONIR CARLOS LOFFY torna público que irá requerer ao IAT, o pedido de Licença Ambiental Simplificada 
para a atividade de Piscicultura, implantada sob o Lote Rural n° 131/132 do 27° Perímetro, Município 
de Mercedes/PR.

 SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Teni Eger torna público que irá requerer ao IAT, Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura – 
Sistema de Terminação a ser implantada no Lote Rural nº 42/A, 12º Perímetro, Linha Guará, Marechal 
Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE LICENÇA DE AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
MAUCIR MILIORINI torna público que irá requerer ao IAT, o pedido de Licença Prévia para a atividade de 
Suinocultura, implantada sob o Lote Rural n°153, do °28 Perímetro, Município de Mercedes/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
 CLAUDEMIR KLOEHN torna público que requereu do IAT Licença Ambiental Simplificada para a ativi-
dade de PISCICULTURA, a ser implantada no LOTE RURAL Nº 140-C LOCALIZADO NA LINHA MATO 
GROSSO, MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
CLAUDEMIR KLOEHN torna público que recebeu do IAT Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de PISCICULTURA, a ser implantada no LOTE RURAL Nº 140-C NA LINHA MATO GROSSO, MUNICIPIO 
DE QUATRO PONTES - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
PAULA CRISTINA WEBLER e REJANE BEATRIZ DEIMLING WEBLER tornam público que requereram 
do IAT Licença Ambiental Simplificada para a atividade de PISCICULTURA, a ser implantada no LOTE 
RURAL Nº 34-A LOCALIZADO NA LINHA FLOR DA SERRA, MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
PAULA CRISTINA WEBLER e REJANE BEATRIZ DEIMLING WEBLER tornam público que receberam do IAT 
Licença Ambiental Simplificada para a atividade de PISCICULTURA, a ser implantada no LOTE RURAL Nº 
34-A NA LINHA FLOR DA SERRA, MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PR. 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 Djoni Marcelo Dreissig e Rubim Borofski tornam público irão requerer ao IAT, Licença de Operação para 
Empreendimento de suinocultura, porte médio, modalidade em produção de leitões, instalado no distrito 
de Novo Sarandi, município de Toledo, estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALÇÃO 
Djoni Marcelo Dreissig e Rubim Borofski tornam público que receberam do IAT, a Licença de Instalação 
para empreendimento de suinocultura com validade até 28/06/2023, modalidade em produção de leitões, 
porte médio, a ser implantado no distrito de Novo Sarandi, município de Toledo, estado do Paraná. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Marcia Fagundes Antunes de Jesus e Roberto Antunes de Jesus, tornam público que receberam do 
IAT, a Licença de Operação para a atividade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 3.300 
animais, implantada na Parte &quot;A&#39; Dos Lotes Rurais 139- A-1, 139-A-2, 139-A-3, 139-U e 139-V 
Da Gleba 01 - Santa Helena – Pr, com validade até 25/02/2028.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LIENÇA DE OPERAÇÃO
Ademir Roque Beathalter, Rejanete G. Beathalter e Lucas F. Beathalter, tornam público que recebeu do 
IAP, a Licença de Operação para a atividade de Suinocultura no Sistema  Terminação destinada a 2.000 
animais, implantada em Parte do Lote Rural Número 01 da Gleba 12 - Distrito De São Roque – Santa 
Helena – Pr, com validade até 09/05/2022.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ademir R. Beathalter, Rejanete G. Beathalter e Lucas F. Beathalter, tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 2.000 animais, implantada em Parte do Lote Rural Número 01 da Gleba 12 - Distrito De São 
Roque – Santa Helena – Pr.

Guido menciona que a partir 
de agora a diretoria e as cinco 
entidades trabalham na orga-
nização da Festa do Matam-
bre, bem como na definição 

das atrações. Ele lembra que 
o bufê será servido a partir das 
11h30, cujo evento contará com 
o concurso de assadores, rifa e 
premiação em dinheiro.

Ü
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O
mês de março inicia uma nova etapa no que se refere às campanhas de saúde. Agora é a 
vez do Março Azul-Marinho, uma campanha dedicada à prevenção e ao tratamento dos 
pacientes com câncer colorretal. Em Marechal Cândido Rondon, o médico Adriano Tagarra, 
que é cirurgião do aparelho digestivo com atendimento na Gastro Clínica Rondon, enaltece 
que a incidência de casos de câncer colorretal vem aumentando na região. O câncer é o 
segundo com mais casos, tanto em homens quanto em mulheres.

Tagarra expõe sobre os sintomas e, especialmente, sobre a importância do exame chamado 
de colonoscopia, para homens e mulheres com idade a partir dos 50 anos. Segundo ele, a 
prevenção e o tratamento são eficazes. A cirurgia também, pois quando realizada em tempo 
hábil, garante ao paciente saúde, bem-estar e pode prolongar a vida em décadas. Confira.

CIRURGIÃO DO APARELHO 
DIGESTIVO COM ATUAÇÃO EM 
MARECHAL RONDON CITA OS 
PRINCIPAIS SINTOMAS E ENALTECE 
QUE O MARÇO AZUL-MARINHO 
DEVE SER MAIS DIFUNDIDO

“Incidência do câncer colorretal 
vem aumentando muito na região”

n TRIBUNA DO OESTE - A Gastro Clínica Rondon 
completa dois anos de atividades no mês de junho. 
Como está distribuído trabalho?

ADRIANO TAGARRA - Nós abrimos a clínica em 
junho do ano de 2020, com o objetivo de distribuir 
saúde ao máximo de pessoas. Focamos no propósito 
e na cultura da Gastro Clínica Rondon, com capa-
citação da equipe, por exemplo, disponibilizando 
treinamentos à secretária visando à boa orientação, 
formação e aplicação de empatia para que todos os 
clientes sejam muito bem tratados. O ambiente físico 

Cirurgião do aparelho 
digestivo, Adriano Tagarra: 

“A ideia é identificar, 
proporcionar saúde 

e consequentemente 
prolongar a vida dos 

pacientes” 
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está todo reformado, com a intenção de realizar 
o melhor atendimento. Em relação ao trabalho, a 
premissa da nossa equipe é resolver ou ao menos 
amenizar os problemas dos pacientes, para que 
tenham mais qualidade de vida.

n Quais as áreas de trabalho na clínica?
Estão voltadas às questões envolvendo o apa-

relho digestivo. Uma área é a consulta médica 
que direciona; cirurgia na vesícula, nas hérnias, 
na parede abdominal e no aparelho abdominal; 
questões gástricas, como azia, desconforto, então 
fazemos endoscopia com pacientes dos convê-
nios cadastrados; colonoscopia ligada ao intestino, 
estufamento, má digestão, constipação, intestino 
preso, diarreias, tratamentos, com foco no câncer 
colorretal; implante do balão gástrico, no qual a 
pessoa perde de 15% a 20% do peso no início 
do emagrecimento, e depois mantém através da 
reeducação alimentar.

n Como funciona o balão gástrico e a quem é 
aplicado?

Este é um procedimento reversível, por ser 
colocado via endoscopia, com apoio de anestesia, 
e na sequência o paciente vai para casa. O que a 
gente faz é monitorar com o acompanhamento 
de nutricionista, e após seis meses o balão é 
retirado. Fiz um curso em Goiânia, Goiás, para 
aprender e utilizar esta técnica. A diferença é 
que a cirurgia bariátrica é irreversível, mas 
claro que algumas pessoas precisam desse 
procedimento. Para definir quem necessita 
de cirurgia ou do balão gástrico a gente 
analisa o Índice de Massa Corporal (IMC). 
Os pacientes realmente obesos vão para 
a bariátrica pela necessidade de maior 
perda de peso. Já os demais pacien-
tes são direcionados à aplicação do 
balão gástrico. Nós orientamos os 
pacientes sobre o jejum, aí o balão 
gástrico é colocado e o paciente pode 

ir para casa. Nossa linha tem sido bem-sucedida 
aqui, com resultados satisfatórios.

n O que é exatamente o câncer colorretal?
Este é o câncer de intestino, cuja incidência 

vem aumentando muito na região. Há cinco anos 
um paciente acabou falecendo alguns anos após 
a cirurgia, pois o tumor fechava o intestino. Esse 
paciente tinha 52 anos na época da cirurgia e acabou 
falecendo aos 56. Ele confessou que alguns meses 
antes do procedimento apresentava sangramento 
no intestino. Menciono como exemplo, pois se fosse 
na fase inicial a expectativa de vida subiria mais 
30 anos. Fazemos a colonoscopia para identificar 
precocemente, retirar algo que pode virar câncer 
ou lesão inicial para fazer uma cirurgia curativa.

n Quais os sintomas mais observados?
Os principais são o sangramento anal, sintoma 

de extrema importância, seja pelo ânus ou nas 
fezes. Alteração de hábito intestinal, quando a pes-
soa demora mais tempo, tem diarreia, há perda 
de peso sem causa aparente, estufamento e dor 
abdominal. Isso é tudo alerta. Existe preconceito no 
preparo à colonoscopia, mas aqui a gente realiza 
o preparo com tomada de líquidos por parte dos 
pacientes na parta da manhã e os exames ocorrem 
à tarde. Com isso, a gente percebe que minimiza o 
problema. Um dia de exame pode resultar em 30 
anos de vida a mais ao paciente. Por exemplo, hoje 
se preconiza que aos 50 anos o cidadão realize a 
colonoscopia, todavia se analisa a possibilidade 
da primeira colonoscopia ocorrer já aos 45 anos. 
Este câncer também pode ser hereditário, então 
os familiares devem estar atentos. 

n No seu entendimento, qual a importância de um 
mês dedicado à prevenção a este câncer?

Avalio como imprescindível, pois assim como 
as mulheres têm o mês de combate ao câncer de 
mama e os homens têm o mês de combate ao 
câncer de próstata, nós devemos instituir o mês 
de março como prevenção e tratamento ao câncer 
colorretal. Isso precisa ser mais difundido, ou seja, 
a cultura deve ser ampliada. A campanha Março 
Azul-Marinho é realizada em nível nacional. A gente 
percebe aumento na incidência do câncer de cólon, 
que é o segundo entre as mulheres atrás do câncer 
de mama, e o segundo nos homens perdendo para 
o câncer de próstata. A ideia é identificar, propor-
cionar saúde e consequentemente prolongar a vida 
dos pacientes. 
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DESEMPENHO NO ANO DE 2021 REPRESENTOU R$ 47 MILHÕES À COOPERATIVA DE CRÉDITOÜ

Sicredi Aliança PR/SP comemora distribuição 
de R$ 13,5 milhões aos associados

 A Secretaria de Saúde de 
Nova Santa Rosa alerta os muní-
cipes de que a dengue continua 
fazendo vítimas, mesmo em tem-
pos de pandemia da Covid-19. 
Assim, apesar de que o surto 
tenha desviado um pouco a 

atenção da população e da mídia, 
é extremamente importante que 
você se cuide. Ou seja, verifique 
se no seu quintal ou dentro de 
casa não existem focos do Aedes 
Aegypti. Lembre-se a dengue 
também mata.

Assim, é fundamental que a 
população esteja atenta para que 
os casos de dengue não voltem 
a ser um vilão na vida das pes-
soas. Atitudes simples e rotinei-
ras podem ajudar no combate. 
Recentemente, a prefeitura fez um 

arrastão da dengue onde foram 
recolhidos lixos que poderiam ser 
criadouros do mosquito. Mesmo 
assim, precisamos do apoio de 
você nova-santa-rosense, se 
conscientize e contribua com a 
saúde de todos. 

Aqui seu engajamento rende 
uma cooperativa melhor. Este é 
o lema das assembleias 2022 do 
Sicredi e é o que a Sicredi Aliança 
PR/SP tem evidenciado ano após 
ano, pois a participação do associado 
culminou na distribuição de R$13,5 
milhões aos associados, sendo a 
maior distribuição já realizada pela 
cooperativa.

“Quanto mais o associado par-
ticipa da cooperativa maior é a sua 
participação nos resultados. Mais 
você e sua cooperativa ganham. 
Finalizamos nesta quinta-feira (dia 24 
de fevereiro), o processo assemblear 
com a Assembleia Geral Ordiná-
ria onde os coordenadores votam 
representando seus respectivos 
núcleos. As assembleias de núcleo, 
por sua vez, ocorreram entre 14 e 
16 de fevereiro de forma on-line - 
devido ao momento, como forma 
de preservar a saúde de todos - 
onde foram apresentadas as ações 
desenvolvidas em 2021 e feitas 
a aprovação da destinação dos 

resultados, que foram expressivos 
assim como o valor que distribuí-
mos aos associados”, menciona o 
presidente do Conselho de Admi-
nistração, Adolfo Freitag.

“No dia 17 também realizamos 
de forma online uma prestação 
de conta para aqueles que não 
puderam participar das assem-
bleias. Tivemos nas assembleias 
a participação de 5.116 pessoas”, 
expõe ele.

O diretor-executivo, Fernando 
Barros Fenner, evidencia que o 
modelo cooperativo proporciona 
o envolvimento de todos na ins-
tituição financeira. “Quando você 
é associado, você é dono. Par-
ticipa das decisões e recebe os 
resultados proporcionalmente 
à sua movimentação financeira. 
Como somos uma IF compro-
metida com o desenvolvimento 
local, este resultado gerado fica 
na região, movimenta a econo-
mia local, proporciona empre-
gos e fomenta um grande círculo 

virtuoso”, disse.
“O resultado expressivo de R$ 

47 milhões merece ser comemo-
rado, e é um resultado de todos. 
Ele representa a confiança e par-
ticipação do associado em sua 
cooperativa. Podemos dizer que R$ 
13,5 milhões ficaram com nossos 
sócios: R$ 3,5 milhões pagos em 
dezembro em juros ao capital e 
agora mais R$ 10 milhões em 
distribuição de resultados desde 
o dia 25/02. A consulta do seu 
valor recebido pode ser feita via 
aplicativo em Capital Social ou 
com o gestor da sua conta. Agra-
decemos a todos por este ano 
de 2021 e em 2022 seguimos 
com nossas ações de acordo 
com nosso Planejamento Estra-
tégico”, destacou.

O relatório anual da Sicredi 
Aliança PR/SP pode ser visuali-
zado no site: https://www.sicredi.
com.br/coop/aliancaprsp/, o que 
demonstra a transparência dos atos 
da equipe da Sicredi Aliança PR/SP.

 Presidente do Conselho de Administração, Adolfo Freitag: “As assembleias 
de núcleo tiveram as apresentações das ações desenvolvidas em 2021, além 

da aprovação da destinação dos resultados” 

DIVULGAÇÃO

A prevenção é a melhor maneira para evitar a dengue, por 
isso, é responsabilidade de cada um cuidar do seu domicílio 

e cobrar dos vizinhos e amigos para que façam o mesmo. 
É simples e rápido combater o Aedes Aegypti (mosquito 

transmissor da dengue), siga as dicas:

l Garrafas PET e de vidro: As garrafas devem ser embaladas e 
descartadas corretamente na lixeira, em local coberto ou de boca 
para baixo. 
l Lajes: Não deixe água acumular nas lajes. Mantenha-as sempre 
secas. 
l Ralos: Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, 
principalmente os que estão fora de uso.
l Vasos sanitários: Deixe a tampa sempre fechada ou vede com plástico.
l Piscinas: Mantenha a piscina sempre limpa. Use cloro para tratar a 
água e o filtro periodicamente. 
l Coletor de água da geladeira e ar-condicionado: Atrás da 
geladeira existe um coletor de água. Lave-o uma vez por semana, 
assim como as bandejas do ar-condicionado. 
l Calhas: Limpe e nivele. Mantenha-as sempre sem folhas e 
materiais que possam impedir a passagem da água. 
l Cacos de vidros nos muros: Vede com cimento ou quebre todos 
os cacos que possam acumular água. 
l Baldes e vasos de plantas vazios: Guarde-os em local coberto, 
com a boca para baixo. 

l Plantas que acumulam água: Evite ter bromélias e outras plantas 
que acumulam água, ou retire semanalmente a água das folhas. 
l Suporte de garrafão de água mineral: Lave-o sempre quando 
fizer a troca. Mantenha vedado quando não estiver em uso. 
l Falhas nos rebocos: Conserte e nivele toda imperfeição em pisos 
e locais que possam acumular água. 
l Caixas de água, cisternas e poços: Mantenha-os fechados e 
vedados. Tampe com tela aqueles que não têm tampa própria. 
l Tonéis e depósitos de água: Mantenha-os vedados. Os que não 
têm tampa devem ser escovados e cobertos com tela. 
l Objetos que acumulam água: Coloque num saco plástico, feche 
bem e jogue corretamente no lixo. 
l Vasilhas para animais: Os potes com água para animais devem 
ser muito bem lavados com água corrente e sabão no mínimo 
duas vezes por semana. 
l Pratinhos de vasos de plantas: Mantenha-os limpos e coloque 
areia até a borda. 
l Objetos d’água decorativos: Mantenha-os sempre limpos com 
água tratada com cloro ou encha-os com areia. Crie peixes, pois eles 
se alimentam das larvas do mosquito. 
l Lixo, entulho e pneus velhos: Entulho e lixo devem ser 
descartados corretamente. Guarde os pneus em local coberto ou faça 
furos para não acumular água. 
l Lixeira dentro e fora de casa: Mantenha a lixeira tampada e 
protegida da chuva. Feche bem o saco plástico. 

Nova Santa Rosa alerta para os cuidados com a dengue

 O comércio de Mercedes 
estará movimentando 

na próxima semana com 
a realização da Semana 

dos Negócios, Loucura de 
Preços, a qual acontece 
nas próprias empresas 

identificadas, com 
preços atraentes, ofertas 

imperdíveis e produtos de 
ótima qualidade. 

Nesta semana de ofertas, 
que começa na segunda-

feira (07) e prossegue 
até o sábado (12), os 

consumidores poderão 
pesquisar os preços e 
realizar suas compras 
com mais facilidade e 

tranquilidade. 
A Associação Comercial 
e Industrial de Mercedes 
(ACIM) reforça o pedido 

para que as pessoas usem 
máscara, e respeitem as 

demais medidas sanitárias 
de segurança adotadas 
pelo comércio devido à 

Covid-19.

Associação 
Comercial de 

Mercedes promove 
a Semana 

dos Negócios 

P R E V E N Ç Ã O
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Cercar realiza assembleia nesta 
quinta-feira em Marechal Rondon

APRESENTAÇÕES CONTÁBEIS, DESTINAÇÃO DAS SOBRAS E OUTROS ASSUNTOS CONSTAM NA PAUTAÜ

 A administração do município 
de Mercedes segue trabalhando 
para possibilitar o início do aten-
dimento aos idosos no Centro-
-Dia. Recentemente, o prefeito 
Laerton Weber e a secretária de 
Assistência Social, Indiara Feix, 
acompanharam os serviços que 
estão sendo realizados no local. A 
previsão é de que o atendimento 
comece no dia 28 de março.

“Estamos fazendo adequações 

no prédio e organizando outras 
situações para começar a receber 
nossos idosos. Tudo está sendo 
preparado com muita dedicação 
para possibilitar a eles (idosos) o 
melhor atendimento possível”, 
comenta a diretora do Centro 
Dia, Juliana Hickmann.

Cerca de 40 idosos que pos-
suem algum tipo de vulnera-
bilidades devem ser atendidos 
no local.

 A Cooperativa de Eletrificação 
e Desenvolvimento Econômico 
de Marechal Cândido Rondon 
(Cercar), realiza assembleia nesta 
quinta-feira (03), no pavilhão da 
Comunidade Martin Luther. Sob 
a presidência de Alcino Biesdorf, 
haverá prestação de contas do 

exercício 2021, com apresen-
tação do relatório da gestão, 
demonstração contábil, parecer 
da auditoria externa e parecer 
do Conselho Fiscal.

A pauta também contempla a 
discussão do plano de atividades 
e da previsão orçamentária para 

2022; dar destino às sobras apura-
das; eleição e posse do Conselho 
Fiscal para 2022; fixação da cédula 
de presença do Conselho Fiscal 
para este ano; demais assuntos.

Vale ressaltar que a Assembleia 
Geral Ordinária será realizada 
às 14 horas desta quinta-feira.

 Presidente 
da Cercar, 

Alcino Biesdorf, 
conduzirá a 
assembleia 

 O Conselho da Mulher Empre-
sária e Executiva de Entre Rios do 
Oeste, com o apoio da Associa-
ção Comercial e Industrial (Acier), 
estará desenvolvendo mais um 
grande evento para a cidade e 
região. Trata-se da tradicional 
Noite da Mulher, que este ano 
terá como tema “Cabaré”. O evento 
será realizado na sexta-feira (04), 
no Clube Atlético, com abertura 
das portas às 19h e início às 20h.

Haverá premiação para o 1º, 2º 
e 3º lugares dos blocos com maior 
número de participantes, além 
do sorteio de diversos brindes.

As integrantes do Conselho 
da Mulher Empresária, por meio 
da presidente Scheila dos Pas-
sos Weber, convidam a todas 
as mulheres a prestigiar este 
evento, que tem como obje-
tivo proporcionar uma noite 
agradável e divertida.

Os ingressos antecipados são 
comercializados ao valor de R$ 
18, já para blocos acima de dez 
integrantes os ingressos anteci-
pados custam R$ 15 com venda 
diretamente na Acier. Na noite 
do evento, os ingressos estarão 
custando R$ 20. 

 Solenidade realizada sexta- 
feira (25), na sala de reuniões do 
gabinete da prefeitura de Mare-
chal Cândido Rondon, culminou 
na assinatura da renovação dos 
espaços das incubadoras instaladas 
no Parque Industrial II.

De acordo com o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Valdir Port (Portinho), 
cinco dos oito espaços disponibi-
lizados pelo município atenderam 
as exigências dos editais, o que deu 
condição ao município de renovar 
as concessões. “O prefeito (Marcio 
Rauber) e o vice (Ilario Hofstaetter) 
nos incumbiram de atendermos esta 
solicitação e das incubadoras que 
vão vencer no momento futuro. 
Pensando no desenvolvimento, 
estamos reformando outras sete 
incubadoras, também com conces-
são gratuita”, frisa Portinho.

O secretário destaca se tratar de 
empresas que começam pequenas, 
mas que pelo incentivo do município 
para não pagar aluguel, podem 
crescer, gerar mais empregos e 
quem sabe no futuro entrar em 

espaço próprio para que outros 
empreendimentos se instalem 
por amparo do município. “Isso 
faz com que o município se desen-
volva. Este é o desejo do prefeito 
e o nosso também, de poder fazer 
com que Marechal Rondon crie 
oportunidades, negócios e mais 
empregos”, pontua.

Lírio Dahmer é proprietário 
da empresa Dahmer Móveis Sob 
Medida. Com quatro anos de 
atuação, a empresa está há 20 
meses instalada na incubadora no 
Parque Industrial 2. “Começamos 

trabalhando em casa em um espaço 
pequeno. O apoio do município 
possibilitou estarmos em um 
ambiente melhor, mas atualmente 
pela ampliação da atividade já sen-
timos a necessidade de nos prepa-
rarmos para no futuro migrarmos 
para um novo local”, menciona.

Estiveram presentes ao ato, o 
prefeito Marcio Rauber, vice Ila, 
secretários Portinho, e de Admi-
nistração, Anderson Loffi, além dos 
proprietários das empresas que 
atenderam as exigências para 
renovar a concessão. 

Noite da Mulher acontece na 
sexta-feira em Entre Rios do Oeste

  DIVULGAÇÃO

Scheila dos Passos Weber e 
diretoria convidam as mulheres 

para participar do evento

Ü

TRIBUNA DO OESTE

Assinada a renovação dos espaços das 
incubadoras do Parque Industrial II

Prefeito, vice, secretários e empreendedores, durante a reuniãoÜ

Centro-Dia: Mercedes trabalha para 
iniciar atendimento aos idosos

Prefeito e Indiara e Juliana durante visita ao local

  DIVULGAÇÃO

Ü
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Ü

PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, A AGO FOI NO FORMATO VIRTUAL, TRANSMITIDA AO VIVO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COOPERATIVA, EM CAMPO 
MOURÃO

Ü

Credicoamo tem ativo de R$ 4,3 
bilhões e sobra de R$ 113,4 milhões

A Secretaria de Saúde de Mare-
chal Cândido Rondon informa que 
desde quarta-feira (02), o Centro 
Integrado de Saúde denominado 
de CIS Estrela, situado na rua 7 de 
Setembro, passará a atender as 
seguintes especialidades: pediatria, 
obstetrícia de médio e alto riscos, 
ginecologia para moradores do 
centro e do interior, e teste do 
pezinho.

Por meio de comunicado, a 
pasta destaca que nenhum aten-
dimento será realizado no prédio 
principal do Centro Integrado de 
Saúde (CIS), antigo 24 Horas. Tal 
medida se deve à reforma no 
prédio, localizado nas ruas 7 de 

Setembro e São Paulo.
Com isso, os atendimentos 

antes desenvolvidos no local citado 
ficam remanejados para a Clínica 
da Mulher, situada na Praça Willy 
Barth, contemplando pré-natal e 
preventivo para os moradores 
do centro, do Bairro Boa Vista e 
do interior do município. Além 
disso, os cidadãos referenciados 
pela Estratégia Saúde da Família 
(ESF) I e II passam a ser atendidos 
na Clínica da Mulher.

JUSTIFICATIVA
Conforme a secretária muni-

cipal de Saúde, Marciane Spe-
cht, a alteração na dinâmica de 

atendimento é justificada pela 
reforma e ampliação no piso 
do térreo do CIS. “Para facilitar 
os trabalhos, faz-se necessário 
alterar os locais de atendimentos 
das pessoas referenciadas nestas 
localidades”, menciona.

Segundo ela, quem tinha 
consulta agendada para o CIS, 
antigo 24 Horas, a partir da tarde 
de quarta-feira deve se dirigir à 
Clínica da Mulher. Por sua vez, 
prossegue, a sala de vacina do 
CIS na rua 7 de Setembro pro-
visoriamente fica alterada para 
a rua São Paulo.

“Aproveitamos para informar 
que devido à baixa procura na 

Clínica da Mulher e também pela 
redução de casos de Covid-19, os 
sintomáticos respiratórios devem 
buscar atendimento na unidade 
de saúde mais próxima da sua 
residência, no horário das 7h30 
às 9h e das 13h às 15h. Após 
este horário, os cidadãos podem 
se dirigir à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). As unidades 
de saúde estão preparadas para 
atender os sintomáticos respira-
tórios e realizar o teste rápido. 
Já o teste antígeno aos pacien-
tes atendidos na UPA, continua 
sendo agendado e realizado no 
pavilhão alemão, no parque de 
exposições”, expõe Marciane.  

 A Credicoamo Crédito Rural 
Cooperativa realizou, recente-
mente, a 32ª Assembleia Geral 
Ordinária (AGO). Pelo segundo 
ano consecutivo, a AGO foi no 
formato virtual, transmitida ao 
vivo da sede administrativa da 
cooperativa, em Campo Mourão. 
Os associados do Paraná, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul 
participaram por meio de uma 
plataforma digital, onde votaram e 
aprovaram os números referentes 
ao exercício de 2021.

O desempenho financeiro da 
Credicoamo no exercício de 2021 
apresentou um crescimento de 
27,54% na receita global, resultado 
de 11.681 operações de crédito, 
no montante de R$ 2,25 bilhões. 
O Ativo Total Administrado e Patri-
mônio Líquido, atingiu o montante 
de R$ 4,33 bilhões, representando 
um crescimento de 12,65%, e o 
patrimônio líquido de R$ 966,85 
milhões, representando uma evolu-
ção de 13,10%, em relação ao ano 
de 2020. A sobra líquida e o lucro 
líquido gerados pelos produtos e 
serviços foram de R$ 113,42 milhões.

“Tivemos grandes desafios, que 
exigiram da estrutura da Credico-
amo flexibilização e adequações 
às situações que se apresenta-
vam, seja pela continuidade da 
pandemia do coronavírus ou 
pela frustação do milho segunda 
safra, impactando na economia 
e nas atividades e operações da 

A Secretaria de Saúde de Mer-
cedes dá sequência ao cronograma 
de imunização contra a Covid-19. 
Na quarta e sexta-feira, dias 02 e 
04, serão imunizadas crianças de 
cinco a 11 anos. Já na quinta-feira, 
dia 03, será realizada aplicação da 
terceira dose em pessoas que rece-
beram a segunda dose há quatro 
meses ou mais.

A vacinação acontece das 13h30 
às 16h, na sala de vacinas, locali-
zada aos fundos do CRAS. Para a 
imunização de crianças, os respon-
sáveis deverão ligar para realizar o 
agendamento da vacinação pelo 
telefone (45) 3256-8053, além de 
falar com Solenir ou Paula.

Credicoamo”, diz o presidente do 
Conselho de Administração da 
Credicoamo, José Aroldo Gallassini.

Ele acrescenta que a pandemia 
colocou restrições de atendimento 
presencial e a frustação do milho 
segunda safra, demandou atendi-
mento diferenciado e orientativo 
aos associados. “Essa situação foi 
amplamente superada pela percep-
ção e compreensão dos associados 
sobre o trabalho que a Credicoamo 
estava realizando”, frisa Gallassini.

ALINHAMENTO
De acordo com o presidente 

Executivo da Credicoamo, Alcir 
José Goldoni, mesmo diante deste 
cenário, a Credicoamo buscou 
alinhar inovações, crescimento 
sustentável, expansão e abertura 
de novas agências, além de cons-
tantes novidades no portfólio de 
produtos e serviços aos associados.

“Nesse contexto, a compre-
ensão e a participação ativa dos 
associados geraram o alicerce e a 
segurança para o crescimento que 
a Credicoamo vem apresentando. 
Com o sentimento de pertenci-
mento dos associados, que estão, 
cada vez mais, transformando a 

sua cooperativa de crédito em 
seu domicílio financeiro, o ano se 
apresentou como o melhor ano 
da Credicoamo”, frisou.

RELEVÂNCIA
Entre os fatos relevantes 

que ocorreram no exercício de 
2021, destacam-se: Lançamento 
da LCA - Letra de Crédito do 
Agronegócio; credenciamento 
junto à Secretaria do Tesouro 
Nacional - Ministério de Estado 
da Economia, para o financia-
mento com juros equalizáveis; 
lançamento da nova identidade 

visual da marca e do novo slo-
gan; novo site da Credicoamo; 
abertura de três novas agências 
no Paraná - Barbosa Ferraz, 
Cruzmaltina e Iretama; creden-
ciamento junto ao BNDES para 
operacionalizar seus programas 
de financiamentos.

 
EQUIPE

A Credicoamo teve em 2021 
um total de 2.257 novos associa-
dos admitidos, representando um 
crescimento de 10,79%. O quadro 
social encerrou o ano com 22.768 
associados e 358 funcionários.

Saúde de Marechal Rondon comunica 
ajuste no formato de atendimentos

Mercedes divulga 
cronograma de 
vacinação contra 
a Covid-19

Presidente do Conselho de Administração, José Aroldo Galassini, durante a apresentação dos números

DIVULGAÇÃO
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Dedicação
A empresária nova-santa-rosense 

Viviani Klais menciona que a mulher 
hoje é sinônimo de resistência, força 
e coragem. “Nós trabalhamos para 
conquistar nosso espaço com muita 
dedicação e respeito”, menciona.

Conforme ela, qualquer pessoa precisa 
se aperfeiçoar para alcançar o almejado 
sucesso, buscando a cada dia ser melhor. 
“A facilidade que temos para realizar 
várias tarefas, nos ajuda a lidar com as 
adversidades do dia a dia. Isso confere 
energia para que possamos melhorar cada 
vez mais na área em que atuamos”, diz.

“Feliz Dia da Mulher a todas que 
fazem a diferença no mundo. Parabéns 
a todas, às delicadas, fortes, guerreiras, 
lutadoras. Ser mulher é amar com toda 
doçura e lutar com toda bravura, ser 
sensível com lisura e forte com toda 
ternura”, descreve Viviani. 

 Na próxima terça-feira (08), será celebrado o Dia da Mulher. 
A data tradicional do calendário antes lembrada apenas pelas lutas 
atualmente tem um sentido mais amplo, visto que as mulheres vêm 
conquistando espaços antes ocupados ou dominados por homens.

As mulheres hoje são protagonistas de sucesso, à frente de 
empresas, instituições financeiras, na política, e lideram associa-
ções comerciais. Nesta matéria especial, elas evidenciam a impor-
tância das mulheres na sociedade, destacando o planejamento, 
as inúmeras tarefas desempenhadas, a coragem e a força para 
seguirem em frente e conquistarem o sucesso.

Lideranças evidenciam o 
protagonismo das mulheres
EMPRESÁRIA, PRESIDENTES 
DE ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E DE CÂMARA 
DE VEREADORES E 
GESTORA DE COOPERATIVA 
DE CRÉDITO ENALTECEM 
DESAFIOS E O CRESCIMENTO

Perseverança
A presidente da Associação Comercial e Empresarial de 

Marechal Cândido Rondon (Acimacar), Carla Rieger, menciona 
que durante anos a mulher vem marcando a sociedade com 
perseverança, a fim de conquistar o seu espaço. “Obstáculos 
foram ultrapassados, de modo que recompensada pelo esforço 
de décadas, a mulher teve seus direitos garantidos, tornando mais 
simples a sua inserção no mercado de trabalho, conseguindo 
fazer valer seus direitos diante da sociedade que até então fora 
dominada pela força masculina”, expõe.

“Embora o papel da mulher venha se tornando cada vez 
maior, ainda existem muitos desafios. É preciso melhorar o acesso 
das mulheres a postos de trabalho e cargos elegíveis, promover 
melhores salários, efetivar o direito da mulher sobre o seu próprio 
corpo e sobre a sua liberdade individual, além de efetivar a 
proteção de mulheres ameaçadas em seus cotidianos. Os desafios 
são grandes, mas com uma sociedade mais igualitária podemos 
exercer nossas profissões e sermos respeitadas”, frisa.

Carla enaltece que a figura da mulher passou a ser 
extremamente importante na sociedade, apresentando-se vez 
mais no papel de protagonista. “Atualmente, a mulher assume 
postos de destaque no trabalho, cargos importantes em empresas 
e estruturas hierárquicas. A mulher luta, dá conta das questões 
familiares e das novas atribuições externas. Mas é preciso aceitar 
os altos e baixos para que a vida seja equilibrada, por vezes delegar 
tarefas com a finalidade de atingir o bem-estar”, conclui. 

 Respeito
“O respeito é algo que a mulher deve impor, independentemente 

de qualquer profissão. Eu nunca me senti como sexo frágil na 
política, isso porque as mulheres são sensíveis e astutas, o que 
em muitos momentos faz a diferença e pode até mudar algumas 
decisões”, destaca a presidente da Câmara de Quatro Pontes, 
vereadora Cleunice Majolo.

Segundo ela, as cobranças são diárias, pois a mulher é mãe, 
esposa, profissional e deve conciliar tudo isso com delicadeza e 
maestria. “Para se destacar, vejo que princípios éticos, como a 
honestidade e a lealdade fazem com que o eleitor fidelize seu voto, 
gerando confiança. A participação e o comprometimento com a 
sociedade contribuem para isso”, diz.

“Enquanto mulher, vereadora e pela segunda vez presidente da 
Câmara, trago a mensagem de que a mulher deve se empoderar, 
romper preconceitos e assumir seu papel na sociedade. Devemos 
valorizar o ser humano independente de gênero, entre outros, pois o 
universo está inteiramente à nossa disposição, basta rompermos as 
barreiras do medo e buscarmos o que o mundo tem de melhor a nos 
oferecer. As mulheres já são líderes por gerir com maestria seus lares 
e suas famílias, transportando todo esse talento natural para assumir 
importantes papéis na sociedade, no meio empresário e na política, 
com certeza o sucesso é a consequência”, ressalta. 

Planejamento
A gerente do Sicoob situado na rua 

Dom João VI, em Marechal Rondon, 
Kelin Gottardo, reconhece que na 
maioria das vezes as mulheres precisam 
se doar mais para que consigam se 
destacar e conquistar um espaço maior. 
“Especialmente no ambiente financeiro, 
tradicionalmente comandado por 
homens”, pontua.

“Nós realizamos várias tarefas ao 
mesmo tempo, temos planejamento e 
muita organização. Acredito que estas 
habilidades possibilitam conciliar mais 
atividades simultaneamente e assim dar 
conta das tarefas”, enaltece.

Kelin transmite a mensagem de 
que as mulheres devem investir em 
si: “É importante reservar um tempo 
para a saúde, o bem-estar, a família e 
os amigos. Além disso, investir no seu 
conhecimento e aprendizado”, finaliza. 
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O que fazer?
No caso de serem identificadas características da síndrome do impostor, é importante que a pessoa 

realize sessões de psicoterapia para ajudar a pessoa a internalizar suas capacidades e competências, 
diminuindo a sensação de ser uma fraude. Além disso, algumas atitudes podem ajudar a controlar os 
sintomas desta síndrome, como:
l Ter um mentor, ou alguém mais experiente e confiável para quem possa pedir opiniões e conselhos sinceros;
l Compartilhar as inquietações ou angústias com um amigo;
l Aceitar os próprios defeitos e qualidades, e evitar se comparar ao outros;
l Respeitar as próprias limitações, não estabelecendo metas inalcançáveis ou compromissos que não 
possam ser cumpridos;
l Aceitar que as falhas acontecem a qualquer pessoa, e procurar aprender com elas;

Ter um trabalho de que goste, proporcionando motivação e satisfação.
Realizar atividades capazes de aliviar o estresse e a ansiedade, que melhorem a autoestima e promovam 

autoconhecimento, como yoga, meditação e exercícios físicos, além de investir em momentos lazer são 
muito úteis para o tratamento deste tipo de alteração psicológica.

(Fonte: Revista Tua Saúde) 

 

Denise Schuller
Hipnoterapeuta Sistêmica, Constelação Familiar, Reiki
Autoestima e liberdade de expressão
Atendimento on-line e presencial
Contato: (45) 99917-3462 Instagram: @denise_schuller  Facebook: Denise Schuller
E-mail: deniseschuller_mcr@outlook.com 

DENISE SCHULLER

Despertar da mulher livre

Ser “livre” é morar e depender 
financeiramente dos pais, ter um 
relacionamento tóxico que te 
limita em tudo, ter um trabalho 
abusivo, onde você não é feliz 
no que faz, fazer tudo o que os 
outros querem, mesmo que isso 
te machuque.
Mas o que é ser livre, afinal? 
Cada mulher tem um conceito 
de liberdade, pois “é única”.
Uma mulher livre respeita seu 
tempo, seu corpo, suas escolhas, 
seus limites. Se ama em primeiro 
lugar, é segura de si mesma, 
não se abala com rejeições, 
abandono e julgamentos. 
Isso porque a mulher livre sabe 
quando e onde quer chegar, 
também não vê problema 
caso mude de ideia no meio 
do caminho. Não aceita nada 

menos do que merece, gosta 
de ser valorizada, amada, 
reconhecida.
Sim, pois é você a única 
responsável por suas próprias 
escolhas e entender isso é o virar 
da chave, quando você decide 
ser uma mulher livre. E digo 
“decide” porque é algo que só 
cabe a você mesma, pois você 
pode ser o que quiser.
Ei... você sente que tem essa 
liberdade? O que te impede 
de ser e viver como gostaria?
Mulher, seja você na sua essência! 
Você é única, empodere-se. 

SÍNDROME DO IMPOSTOR: 
o que é, como 
identificar e 
o que fazer

SINTOMAS COSTUMAM SER 
OS MESMOS ENCONTRADOS 
EM OUTROS TRANSTORNOS, 
COMO DEPRESSÃO, 
ANSIEDADE E BAIXA 
AUTOESTIMA

A síndrome do impostor, também cha-
mado de pessimismo defensivo, é uma 
desordem psicológica que, apesar de não ser 
classificada como doença mental, é bastante 
estudada. Os sintomas manifestados costu-
mam ser os mesmos encontrados em outros 
transtornos, como depressão, ansiedade e 
baixa autoestima, por exemplo.

Esta síndrome é muito comum em pes-
soas que têm profissões competitivas, 
como atletas, artistas e empresários ou em 

profissões nas quais as pessoas são avaliadas 
e testadas a todo momento, como nas áreas 
da saúde e do ensino, e costuma atingir as 
pessoas mais inseguras e que internalizam 
críticas e falhas.

No entanto, qualquer pessoa pode desen-
volver esta síndrome, e em qualquer idade, 
sendo mais comum quando se está em uma 
posição de ser alvo de julgamentos do desem-
penho, como ao receber uma promoção no 
trabalho ou iniciar um novo projeto.

Esta síndrome é 
muito comum em 

pessoas que 
têm profissões 

competitivas 

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

1. Necessidade de se 
esforçar demais
A pessoa com síndrome do 
impostor acredita que precisa 
se esforçar em excesso, 
muito mais que as outras 
pessoas, para justificar as suas 
conquistas e por achar que 
sabe menos que os outros. O 
perfeccionismo e o excesso 
de trabalho são utilizados 
para ajudar a justificar o 
desempenho, mas causa muita 
ansiedade e esgotamento.

2. Autossabotagem
Pessoas com esta síndrome 
acreditam que o fracasso é 
inevitável e que a qualquer 
momento alguém experiente 
irá desmascará-lo na frente 
dos outros. Assim, mesmo 
sem perceber, pode preferir 
se esforçar menos, evitando 

gastar energia para algo que 
acredita que não dará certo e 
diminuindo as chances de ser 
julgado por outras pessoas.

3. Adiar tarefas
Estas pessoas podem estar 
sempre adiando uma tarefa 
ou deixando compromissos 
importantes para o último 
momento. Também é comum 
levar máximo de tempo para 
cumprir estas obrigações, 
e tudo isso é feito com o 
objetivo de evitar o momento 
de ser avaliado ou criticado 
por estas tarefas.

4. Medo de se expor
É comum que as pessoas 
com a síndrome do impostor 
estejam sempre fugindo de 
momentos em que podem 
ser avaliadas ou criticadas. A 

escolha de tarefas e profissões 
são, muitas vezes, baseadas 
naquelas em que serão menos 
perceptíveis, evitando ser alvo 
de avaliações.
Quando são avaliadas 
demonstram grande 
capacidade de desacreditar as 
conquistas obtidas e os elogios 
de outras pessoas.

5. Comparação com os outros
Ser perfeccionista, exigente 
consigo mesmo e estar sempre 
achando que é inferior ou 
sabe menos que os outros, 
a ponto de tirar todo o seu 
mérito, são algumas das 
principais características desta 
síndrome. Pode acontecer de 
a pessoa achar que nunca é 
boa o suficiente em relação 
aos outros, o que gera muita 
angústia e insatisfação.

C O M O  I D E N T I F I C A R
Pessoas que sofrem síndrome do impostor geralmente apresentam três ou mais dos seguintes comportamentos:

6. Querer agradar a todos
Tentar causar boa impressão, 
se esforçar no carisma e 
necessidade de agradar a todos, 
a todo o momento, são formas 
de tentar alcançar aprovação, 
e para isso pode até mesmo se 
sujeitar a situações humilhantes.
Além disso, a pessoa com 

síndrome do impostor passa 
por períodos de muito estresse 
e ansiedade por achar que, a 
qualquer momento, pessoas mais 
capacitadas irão substituí-la ou 
desmascará-la. Assim, é muito 
comum que essas pessoas 
desenvolvam sintomas de 
ansiedade e depressão.
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 Dúvidas de Direito

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

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
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porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
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 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
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te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
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O céu do momento é inspirador para você. 
Um novo ciclo está começando e é hora 
de colocar seus sonhos mais valiosos 
em prática e fazer acontecer. Escolha os 
melhores projetos, as melhores companhias 
e mantenha o foco em ser feliz.
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É hora de fortalecer o que você acredita 
e confiar mais na intuição e nos sonhos. 
As mudanças que precisam ser feitas 
podem ganhar espaço com planejamento 
e dedicação. Suas relações podem ser 
testadas e talvez precisem de ajustes.
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É importante brincar, ser leve, se divertir. 
Ainda que você esteja preocupado com 
alguma coisa, tente ser objetivo e sensível 
ao mesmo tempo e relaxar sempre que 
possível. Resolva os problemas pessoais, 
especialmente familiares, com diálogo.
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Um ótimo momento para cuidar das suas 
relações e parcerias. Até porque é nas 
parcerias que você mais tende a crescer. 
O céu do momento também pede mais 
responsabilidade com o prazer, mais 
cuidado com a saúde. Os assuntos de 
trabalho trazem bons resultados.
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É importante sonhar. Permita-se imaginar 
o futuro que deseja ter e então trace as 
metas para chegar até lá. Uma novidade 
ligada ao trabalho pode exigir mais 
dedicação, mas tem tudo para ser um 
passo importante. Abra-se para novas 
ideias e amigos.
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Tente ver a vida de forma mais leve, 
ainda que os problemas estejam aí. As 
conversas com amigos mais próximos 
podem ajudar e te inspirar com novas e 
criativas soluções para antigos problemas. 
Você pode tomar uma decisão importante 
que envolve investimentos.
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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
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O céu da semana pede mais cuidado com 
suas questões financeiras e práticas. Mas 
é um bom momento para cuidar também 
do visual e do corpo. Olhar para dentro 
também é necessário, em uma semana 
ótima para resolver antigas pendências.

É um bom momento para cuidar da rotina 
e da saúde, enquanto novas oportunidades 
de trabalho também podem vir com tudo. 
Os assuntos de família podem demandar 
mais atenção e você pode precisar resolver 
alguma situação mais burocrática.

Os assuntos de trabalho estão com tudo. 
São dias de oportunidade, crescimento e 
sucesso. Aproveite para criar oportunidades 
a aproveitar todas que aparecerem. Cursos 
e estudos são bem-vindos, assim como 
a divulgação do seu trabalho.

Pense em desacelerar. Olhar para dentro, 
organizar emoções e ideias, cuidar dos 
detalhes dos projetos, fazer tudo com 
mais calma. Seus contratos profissionais 
podem precisar de algum ajuste e as 
reuniões exigem mais objetividade.

É um momento importante para organizar 
melhor sua rotina, e pensar em como 
você pode melhorar suas relações. São 
ótimos dias para incluir novos hábitos 
e padrões em sua vida. As conversas 
devem ser o mais práticas e objetivas 
possível.

Um super momento para cuidar da casa 
e estar mais próximo da sua família. Os 
assuntos pessoais, por sinal, são os mais 
destacados no céu da semana pra você. 
Cuide também das amizades mais próximas 
e do seu dinheiro. Um bom momento 
para deixar a vida em ordem.

l 1 kg de filés de peito 
    de frango
l Tempero a gosto 
    (sal, pimenta, limão, etc)
l 3 ovos batidos
l Farinha de rosca
l Farinha de trigo
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HumorHumor
 Censo do IBGE

Os agentes do IBGE estão em uma residência fazendo o 
censo demográfico, quando perguntam ao morador:

- Qual o seu nome, senhor?
- Adão. - responde ele.

- O senhor mora com mais alguém?
- Sim, com minha esposa. O nome dela é Eva.

- Nossa, que curioso! - surpreende um dos entrevistadores.
- Por acaso a serpente também está com vocês? – brinca o 

outro entrevistador.
- Sim, só um momento... Sogra, vem aqui no portão! Estão 

querendo conhecer você!

Conversa de casal:
- Fiquei sem dinheiro hoje. Parei no seu escritório, mas você 
não estava. Então, tirei dinheiro da carteira que estava no 

bolso do seu paletó.
- Tudo bem, amor. Há um mês não trabalho mais nesse departamento.

Filé de peito de frango à milanesa

Tempere os filés de frango. Bata os ovos em um outro 
recipiente (prato). Coloque a farinha de rosca em outro 
prato. E em um terceiro prato, o trigo. Em seguida, pegue 
os filés já temperados e passe-os na farinha de trigo, 
nos ovos batidos e, por último, passe-os na farinha de 
rosca. Frite os filés mergulhando em óleo, em fogo médio 
até que fiquem dourados. Depois de fritos, coloque-os 
em papel absorvente absorver a gordura em excesso.
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Legume
rico em
betaca-
roteno

Livro best-
seller do pa-
dre Mar-

celo Rossi

Dois jura-
dos do 

"The Voice
Brasil" (TV)

Bárbara
Paz, atriz

de "Amor à
Vida" (TV)

Plutônio
(símbolo)

San (?),
micropaís
encravado
na Itália

Artífice
que traba-
lha metais
preciosos

Leite que
acabou 
de ser

ordenhado

Banda no-
rueguesa
de "Take
on Me"

Baço,
fígado ou
coração
(Anat.)

Formiga,
em inglês

Unidade
de medida
de massa
molecular

Professor 
Xavier, em
relação aos
X-Men (HQ)

"Orfeu (?)",
filme ítalo-

franco-
brasileiro

 Fenômeno
básico 
ao som 
e à luz

Designa a 
ocorrência

policial
famosa

Cuidado,
em inglês

Papa de 
fubá (Cul.)
Reparo na

casa

Situação de perigo que
obriga à evacuação de
pessoas de um local, é

comum em prédios
públicos e 
aeroportos

(?) Conca,
ídolo ar-

gentino do
Fluminen-

se que
retornou
ao clube
em 2014

Treinador
de vôlei, 

cinco vezes
medalhista
olímpico

Cor de
madeiras

Quinta da
(?) Vista:

antiga resi-
dência da

família
imperial

brasileira,
no Rio de
Janeiro

Abertura
acidental
em tecidos

Semblante
(?) Raimi,
cineasta de "Homem-

Aranha" (EUA)

Recipiente
para cinzas
Distingue o

perfume

Gíria
(abrev.) 

Observo

Magneto
(?) de Ou-
ro, escola
de samba

O plano al-
ternativo
Desejo de
vingança

Membro
da ABL 

União Euro-
peia (sigla)

Mulher 
contratada para 

chorar em
enterros

Instituto Nacional de
Tecno-
logia

(sigla)

O comporta-
mento dos 
introverti-
dos e com 
dificuldade
de relacio-
namento

Mamífero
aquático 

com presas

Alvorada

(?) Mauá,
tombado

porto
fluvial da
capital
gaúcha

(?) Rocche,
atriz de

"Divertics"
Atua

Maior
mamífero
terrestre
brasileiro

3/a-ha — ant — sam. 4/care — miro. 5/ágape — ellen — morsa. 6/mentor.



Social
cristinekempp@gmail.com

NOVO ENDEREÇO: Av. Irio Jacob Welp, 2182 
(Próximo ao Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) 

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

l QUINTA (03)
Ditmar Rönnau, Elisangela Konrad, Angelica Gonçalves, 
Andressa Beltrani, Mirta Steinmacher, Maria Lurdes 
Becker Weber, Maiara Oliveira, Geni Braun, Larissa da 
Cruz, Cleide Sipp, Lucia Zarth, Lindemar Kaiser

l SEXTA (04)
Eloi Luiz Volz, Luciane Franzmann, Gustavo Henrique 
R Costa, Ivete Isabel Krüger, Fernanda Calixto, Adriane 
Noetzold, Tais Fernanda Freza, Ismar Lindenmayr, 
Delcio Luiz Parada, Nilcelia Antunez Moreira, Sabrina 
Hanauer, Julia Gabriele, Tatiane Meller

l SABADO (05)
Gladis Clarice Zimmermann, Marcio Langner, Rogério 
Scheffler, Rene Bonamigorieger, Vanessa Ferreira, 
Janete Rech Dorner, Soely Kuffel Sauer, Erica Rodrigues, 
Luccy Alves, Leslei Simon, Vanessa Ferreira, Joseni 
Palinski, Jaqueline Silva

l DOMINGO (06)
Marcelo Haerter, Ana Júlia Romer, Nair Knaul, Marlene 
Labrenz, Katia Simoni Belini, Silvana Emerick Emerick, 
Clarissi Pommerening, Eliane de Paula, Wezlei Ramos, 

Carlos Alberto Erig, Jaqueline Horing, Andressa Koch, 
Elisabete Theobald

l SEGUNDA (07)
Grasielly Raquel Arenhart von Borstel, Guisleine Sabka, 
Fernanda Krombauer, Ana Paula Rodrigues Vargas, 
Iara Bruski Skalski Alves, Clarice Moellmann, Djeime 
Dayane, Poliana Zimmermann, Luiz Onoszak, Kamila 
Gabriela Beskow, Daniela Silveira Daniel, Marciani 
Gotardo

l TERÇA (08)
Marlene Bechtold Sampaio, Marlene Bechtold, Juliana 
Riechel, Débora Santos, Cristiane Neid, Jairo Saraiva 
Martins, Eliane Becker, Marlene Bechtold Sampaio, 
Juliane Gressler, Mirna Wissmann, Jadir Zimmermann, 
Sandra Kuhn

l QUARTA (09) 
Ildegard Kremer, Marinez Andrade, Sonia Sales, 
Casimira Santos Eggers, Jenniyfer Vanderleia, Neiva 
Ludwig Neiva, Neiva Ludwig, Sandra de Bairros 
Heberson de Lara, Eduardo Vieira, Regiliane da Silva, 
Caroline Vennigkamp, Angelica Regina

Aniversariantes da Semana  

O tim tim da semana vai para o Eloi Darci Podkowa, diretor vice-presidente da Copagril, que aniversária 
nesta sexta-feira (04). Na foto ele está acompanhado da esposa Sônia e da filha Camila.

Valdeir Sales, presidente da Câmara de Vereadores de Entre Rios do 
Oeste e a esposa Lucinėia

Guisleine Sabka completa mais um ano de vida no dia 07. Parabéns!

Grasielly Raquel 
Arenhart 

von Borstel 
e o marido 
Guilherme 

comemoram 
o aniversário 
dela no dia 

07 de março. 
Felicidades! 



Editais22 Tribuna do Oeste 
Edição 203 - Quinta-Feira
3 de março de 2022

      
 
 
 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
Dispensa de Licitação   nº 11/2022 

 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 Acompanhamento sobre publicações, por e-mail, no 
Diário da Justiça do Paraná, para um período de 24(vinte e quatro) meses, sendo de 04/03/2022 a 04/03/2024. Empresa: 
FORUM INFORMAÇÕES COMÉRCIO DE JORNAIS LTDA - CNPJ: 80.769.946/0001-42. Responsável: Clóvis Schreiner 
Pereira Valor total: R$ 720,00 (Setecentos e vinte Reais). Pagamento: Até 10/03/2022. 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 25 de fevereiro de 2022. Vitor 
Giacobbo Diretor Executivo  Portaria Municipal nº 100/2021 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Modalidade: Dispensa nº 41/2021 

Espécie: Aditivo I – Contrato Administrativo nº 41/2021 Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Elétrica com 
Profissional Habilitado, para prestar Serviços de Fiscalização, na Execução de 05 (cinco) Projetos Elétricos, incluso 
Relatórios, Boletins de Medição e ART. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido 
Rondon – PR Fornecedora: MM2 Comércio de Equipamentos Industriais Ltda – ME CNPJ: 21.558.103/0001-41 
Responsável: Maykel Gilliard Liotto Justificativa: Prorrogação de prazo Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso V da Lei 
nº 8.666/93 Execução: 13 de maio de 2022 Vigência: 13 de junho de 2022 Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon 
(PR), 01 de fevereiro de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Maykel Gilliard Liotto, Contratada. 
*Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br – link licitações. 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 09/2021 

Espécie: Aditivo I – Ata de Registro de Preços nº 10/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação 
de módulos rastreadores em comodato, e a disponibilizarão de software de gerenciamento com acesso via WEB para gestão 
da frota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Candido Rondon, Paraná, incluindo o fornecimento de 
equipamento a título de comodato, componentes e licença de uso de software, durante a vigência do contrato, e os 
respectivos serviços de instalação, manutenção, substituição, configuração, capacitação, treinamento, suporte técnico e 
garantia de funcionamento. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR 
Fornecedora: Trace Tecnologia e Gestão de Frota Ltda. – Trace Tec CNPJ: 34.133.947/0001-92 Responsável: Tuize 
Helena Soares Queiroz Justificativa: Suprimir o quantitativo de rastreadores, atualizado da ATA. Valor Aditado: Diante da 
supressão de 9,09%(nove vírgula zero nove por cento) referente ao quantitativo, resultará em um decréscimo de R$ 680,40 
(seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos). 
Fundamento Legal: Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 22 de fevereiro 
de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Tuize Helena Soares Queiroz, Contratada. *Documentos disponível em: 
www.saaemcr.com.br – link licitações. 

PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 03/2022 – SRP 
Processo de Compras nº 07/2022 

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR – 
CNPJ: 76.878.669/0001-42 

• ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 
FORNECEDOR: Octopus Distribuidora Ltda CNPJ: 42.973.622/0001-46 ENDEREÇO: Rua Joci José Martins, 247 – Sala 
1103 – Edif. PME Offices Tower, Bairro Pagani – Palhoça/SC RESPONSÁVEL LEGAL: Thiago Afonso Garcia Maia 
VALIDADE DA ATA: 25/02/2022 a 25/02/2023 OBJETO: Registro de Preço para eventual futura aquisição de EPIs – Equi-
pamentos de Proteção Individual e Segurança, para servidores da Autarquia. 
ITENS: 02; 03; 05 e 07 VALOR TOTAL: R$ 13.161,50 DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 18 de 
fevereiro de 2022 – Vitor Giacobbo, Diretor Executivo e Thiago Afonso Garcia Maia, Contratada. 

• ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 
FORNECEDOR: RP Comercial Ltda CNPJ: 20.604.417/0001-70 ENDEREÇO: Rua das Bromélias, 1126 – Fortaleza Alta, 
Blumenau/SC RESPONSÁVEL LEGAL: Robson Patrik Soares VALIDADE DA ATA: 25/02/2022 a 25/02/2023 OBJETO: 
Registro de Preço para eventual futura aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e Segurança, para servi-
dores da Autarquia. ITENS:  02; 06; 11; 12; 13;15;16;17 e 23 VALOR TOTAL: R$ 25.593,00 DATA E ASSINATURAS: Ma-
rechal Cândido Rondon (PR), 18 de fevereiro de 2022 – Vitor Giacobbo, Diretor Executivo e Robson Patrik Soares, Con-
tratada. 

• ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022 
FORNECEDOR: Liceri Comércio de Produtos em Geral Ltda CNPJ: 26.950.671/0001-07 ENDEREÇO: Rua Peru, 80 - 
Centro, Taquarucú do Sul/RS RESPONSÁVEL LEGAL: Marcelo Augusto Cadoná VALIDADE DA ATA: 25/02/2022 a 
25/02/2023 OBJETO: Registro de Preço para eventual futura aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e 

Segurança, para servidores da Autarquia. ITENS: 04;09 e 10 VALOR TOTAL: R$ 818,00 DATA E ASSINATURAS: Mare-
chal Cândido Rondon (PR), 18 de fevereiro de 2022 – Vitor Giacobbo, Diretor Executivo e Thiago Afonso Garcia Maia, 
Contratada. 

• ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 
FORNECEDOR: Star Produtos de Higiene e Limpeza Ltda CNPJ: 40.087.572/0001-74 ENDEREÇO: Rua Publio Pimentel, 
2213 – Bairro Santa Cruz, Cascavel/PR RESPONSÁVEL LEGAL: Edisson Luiz Schiticoski VALIDADE DA ATA:  
25/02/2022 a 25/02/2023 OBJETO: Registro de Preço para eventual futura aquisição de EPIs – Equipamentos de Prote-
ção Individual e Segurança, para servidores da Autarquia. ITENS: 14 e 21 VALOR TOTAL: R$ 3.590,00 DATA E ASSINA-
TURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 18 de fevereiro de 2022 – Vitor Giacobbo, Diretor Executivo e Edisson Luiz 
Schiticoski, Contratada. 

• ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 
FORNECEDOR: CLNA7 Comercial Ltda CNPJ: 44.837.833/0001-87 ENDEREÇO: Rua Tenente Tito Teixeira de Castro, 
2291 – Bairro Boqueirão, Curitiba/PR RESPONSÁVEL LEGAL: Cleonice Novakoski Viana Kul VALIDADE DA ATA: 
25/02/2022 a 25/02/2023 OBJETO: Registro de Preço para eventual futura aquisição de EPIs – Equipamentos de Prote-
ção Individual e Segurança, para servidores da Autarquia. ITENS: 18; 19 e 20 VALOR TOTAL: R$ 2.177,00 DATA E AS-
SINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 18 de fevereiro de 2022 – Vitor Giacobbo, Diretor Executivo e Cleonice 
Novakoski Viana Kul, Contratada. 
 

TERMO ADITIVO 
TERMO DE CONVÊNIO 01/2020 ESPÉCIE: Aditivo II CONCEDENTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – 
Marechal Cândido Rondon – PR. CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
OBJETO: Conjugação de esforços comuns entre as partes signatárias para que sejam arrecadas, por meio das faturas de 
água e esgoto, contribuições voluntárias dos consumidores de água e esgoto JUSTIFICATIVA: Prorrogação de Prazo 
(13/03/2022 a 13/03/2023) DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 22 de fevereiro de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo; Roberto Afonso Thomé, Presidente.                                                
 
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 014/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por lote 
Objeto: Contratação de serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme, controle de acionamento e 
circuito fechado de tv – cftv, com atendimento tático-móvel em casos de ocorrência, com fornecimento e 
instalação de todo o material e equipamentos, em regime de comodato, nos imóveis da municipalidade. 
Valor Máximo: R$ 754.717,92 
Recebimento de propostas: Das 13:15h horas do dia 02 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 24 de 
março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 24 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 25 de fevereiro de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito    

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022  
   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 04 de abril de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes da Concorrência Pública nº 
02/2022 – PMMCR, para a Implantação de iluminação pública nova em trecho da Avenida Rio Grande 
do Sul, entre a Rua Helmuth Koch e a estrada de acesso ao Clube Lira, no valor total máximo de R$ 
916.300,98, 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 Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-
8821 e 3284-8865. O edital e anexos 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 24 de fevereiro de 
2022. Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2022, através do Sistema de Registro de Preços 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por lote 
Objeto: Contratação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, em redes 
de postos credenciados, através de cartões magnéticos, para a frota municipal. 
Valor Máximo: R$ 5.163.309,90 (Cinco milhões, cento e sessenta e três mil, trezentos e nove reais e 
noventa centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 25 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, 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 23 de fevereiro de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2022 e exclusivo para MPE, conforme L. C. nº 123/2006 e alterações 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, global 
Objeto: Contratação de serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle de demandas da 
Receita Federal do Brasil. 
Valor Máximo: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 02 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 22 de 
março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 22 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 24 de fevereiro de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por lote 
Objeto: Contratação de serviços de coleta de material para exames laboratoriais para envio ao Lacen. 
Valor Máximo: R$ 74.015,87 (Setenta e quatro mil, quinze reais e oitenta e sete centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 02 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 25 de 
março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 25 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 25 de fevereiro de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022  

   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos 
interessados que realizará no dia 23 de março de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes de habilitação 
da Tomada de Preços nº 02/2022 – PMMCR, para a Execução de pavimentação poliédrica com pedras 
irregulares na Estrada Rural da Linha Flor de Maio, com recursos do Convênio nº 303/2021 – SEAB, 
no valor total máximo de R$ 995.159,06, 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 Municipal, 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 24 de fevereiro de 
2022. Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022  

   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos 
interessados que realizará no dia 23 de março de 2022, às 14:00 h, abertura dos envelopes de habilitação 
da Tomada de Preços nº 03/2022 – PMMCR, para a Execução de pavimentação poliédrica com pedras 
irregulares na Estrada Rural da Linha Pioneiro, entre o Clube Lira e a BR-163 no valor total máximo de 
R$ 467.739,56, 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 Municipal, 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 24 de fevereiro de 
2022. Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 28 de março de 2022, às 09:00h, abertura de envelopes de habilitação da Tomada de 
Preços nº 004/2022, para a instalação de tapumes em área destinada às futuras instalações da Câmara 
de Vereadores, no valor máximo de R$56.946,89, 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 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 25 de fevereiro 
de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber – PREFEITO. 
 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 06/2019 
OBJETO: Concessão Administrativa de Uso de Bem Público Municipal, consubstanciado no Módulo 03 da 
Incubadora Industrial, localizada no Parque Industrial II, denominado “Irio Jacob Welp”. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 6/2020, de 16/01/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: MARCIO VATER 06454385965 
CNPJ DA CONTRATADA: 29.402.249/0001-05 
REPRESENTANTE: Marcio Vater 
PRAZO: Vigência: 16/09/2023 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1º, da Lei municipal nº 5050/2018, conjugado com o art. 43, § 2º, da Lei 
Complementar Municipal nº 68/2009 e, por analogia, ao disposto no Art. 57, II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de concessão de uso por 20 (vinte) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 17/01/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marcio 
Vater. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62190872d0901 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 06/2019 
OBJETO: Concessão Administrativa de Uso de Bem Público Municipal, consubstanciado no Módulo 07 da 
Incubadora Industrial, localizada no Parque Industrial II, denominado “Irio Jacob Welp”. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 7/2020, de 16/01/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: LIRIO RICARDO DAHMER 33457182949 
CNPJ DA CONTRATADA: 29.936.898/0001-96 
REPRESENTANTE: Lirio Ricardo Dahmer 
PRAZO: Vigência: 16/09/2023 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1º, da Lei municipal nº 5050/2018, conjugado com o art. 43, § 2º, da Lei 
Complementar Municipal nº 68/2009 e, por analogia, ao disposto no Art. 57, II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de concessão de uso por 20 (vinte) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 17/01/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Lirio 
Ricardo Dahmer. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p621909e8a22fd 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 06/2019 
OBJETO: Concessão Administrativa de Uso de Bem Público Municipal, consubstanciado no Módulo 01 da 
Incubadora Industrial, localizada no Parque Industrial II, denominado “Irio Jacob Welp”. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 8/2020, de 16/01/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: BIO HANUSCH BIOTECNOLOGIA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 33.287.231/0001-87 
REPRESENTANTE: Armindo Luiz Hanusch 
PRAZO: Vigência: 16/09/2023 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1º, da Lei municipal nº 5050/2018, conjugado com o art. 43, § 2º, da Lei 
Complementar Municipal nº 68/2009 e, por analogia, ao disposto no Art. 57, II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de concessão de uso por 20 (vinte) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 17/01/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Armindo 
Luiz Hanusch. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62190b3be5df3 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 06/2019 
OBJETO: Concessão Administrativa de Uso de Bem Público Municipal, consubstanciado no Módulo 02 da 
Incubadora Industrial, localizada no Parque Industrial II, denominado “Irio Jacob Welp”. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 9/2020, de 16/01/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: JHON LENNON FAVARIN BORBA 06409787979 
CNPJ DA CONTRATADA: 33.412.808/0001-35 
REPRESENTANTE: Jhon Lennon Favarin Borba 
PRAZO: Vigência: 16/09/2023 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1º, da Lei municipal nº 5050/2018, conjugado com o art. 43, § 2º, da Lei 
Complementar Municipal nº 68/2009 e, por analogia, ao disposto no Art. 57, II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de concessão de uso por 20 (vinte) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 17/01/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Jhon 
Lennon Favarin Borba. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62190c3a4b150 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 06/2019 
OBJETO: Concessão Administrativa de Uso de Bem Público Municipal, consubstanciado no Módulo 04 da 
Incubadora Industrial, localizada no Parque Industrial II, denominado “Irio Jacob Welp”. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 10/2020, de 16/01/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ROTOAQUA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA AQUACULTURA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 35.296.353/0001-65 
REPRESENTANTE: Cleberson Cardoso 
PRAZO: Vigência: 16/09/2023 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1º, da Lei municipal nº 5050/2018, conjugado com o art. 43, § 2º, da Lei 
Complementar Municipal nº 68/2009 e, por analogia, ao disposto no Art. 57, II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de concessão de uso por 20 (vinte) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 17/01/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e 
Cleberson Cardoso. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62190ce207596 
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 028/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 009/2022 
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. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Fipal Distribuidora de Veículos Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 77.396.810/0001-33 
REPRESENTANTE: Marcelo Laurindo dos Santos 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$5.345,92 
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 Fipal Distribuidora de Veículos Ltda. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária 
Municipal de Saúde e Leandro Dalamaria – Fiscal de Contrato - SMSA 
 
* Documento na íntegra disponível no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2022 

 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 63/2021 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 41.191.505/0001-68 
RESPONSÁVEL: CLAITON ELIAS TOLOTTI 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 137.701,50 (cento e trinta e sete mil, setecentos e um reais e cinquenta 
centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 23 de fevereiro de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Claiton Elias Tolotti. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218de7561496   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022. 

O MUNICÍPIO de MARECHAL CÂNDIDO RONDON, torna público que 

às 14:00 horas do dia 25 de março de 2022, na Portal de compras do Governo 

Federal, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor 

preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 

INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:  

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL  PRAZO 

AUTOMÓVEL              

7 PASSAGEIROS 
01 R$129.890,00 120 DIAS 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 

ser solicitados junto ao Pregoeiro João Mauro Liell, Paraná, Brasil - 
Telefone: (45) 3284-8865 - E-mail licita@mcr.pr.gov.br. A Pasta Técnica, 

com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 

poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Espírito Santo, nº 777, centro, 

Marechal Cândido Rondon-Pr, das 08:00 às 17:00 horas. 

Marechal Cândido Rondon, 25 de fevereiro de 2022. 

João Mauro Liell - Pregoeiro 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 35/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: VIACAO SANDER LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 84.800.853/0001-06 
REPRESENTANTE: Anderson Luis Alves 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/02/2023 
VALOR: R$ 627.206,58 (seiscentos e vinte e sete mil duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Anderson 
Luis Alves. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218da321156f 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 36/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ADEMIR FRANCISCO MALLMANN - ME 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.250.595/0001-94 
REPRESENTANTE: Marlene Mallmann 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/04/2022 
VALOR: R$ 166.675,32 (cento e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e dois 
centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 02 (dois) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marlene 
Mallmann. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218dba57358b 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 37/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: TRG-TURISMO LTDA - ME 
CNPJ DA CONTRATADA: 05.031.419/0001-24 
REPRESENTANTE: Robson Andre Schwingel 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/02/2023 
VALOR: R$ 183.182,48 (cento e oitenta e três mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses, somente do item 19. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Robson 
Andre Schwingel. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218dc7a75e23 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 38/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: JUCA TUR TRANSPORTES - EIRELI - ME 
CNPJ DA CONTRATADA: 23.960.959/0001-74 
REPRESENTANTE: Moranei Kist 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/02/2023 
VALOR: R$ 75.855,78 (setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Moranei 
Kist. 

 
* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218dcff3a201 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 39/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ARGEL NATAN HOELSCHER 09796011930 
CNPJ DA CONTRATADA: 27.281.828/0001-11 
REPRESENTANTE: Argel Natan Hoelscher 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/05/2022 
VALOR: R$ 27.726,25 (vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 03 (três) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Argel 
Natan Hoelscher. 

 
* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218ddbf5cc77 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 42/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
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CONTRATADA: RONALD RUBENS BRUCH 70363315934 
CNPJ DA CONTRATADA: 30.487.024/0001-88 
REPRESENTANTE: Ronald Rubens Bruch 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/05/2022 
VALOR: R$ 29.837,80 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 03 (três) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Ronald 
Rubens Bruch. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218de79a6c3f 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 44/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: V.C. MORAES-TRANSPORTES ME 
CNPJ DA CONTRATADA: 10.533.343/0001-75 
REPRESENTANTE: Vanderlei Carlos Moraes 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/02/2023 
VALOR: R$ 242.617,28 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e dezessete reais e vinte e oito 
centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses, apenas dos itens 15 e 
21, e por 03 (três) meses apenas do item 27. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Vanderlei 
Carlos Moraes. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218df44b34e2 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 45/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: JOELSON ANDRE MUSCOPF 04879327905 
CNPJ DA CONTRATADA: 13.071.617/0001-40 
REPRESENTANTE: Joelson Andre Muscopf 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/02/2023 
VALOR: R$ 188.489,34 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro 
centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Joelson 
Andre Muscopf. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6218dfe4a058e 
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ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 47/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: JAIR ANDRIN 90730925900 
CNPJ DA CONTRATADA: 19.853.941/0001-04 
REPRESENTANTE: Jair Andrin 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/05/2022 
VALOR: R$ 24.893,78 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 03 (três) meses, apenas do item 28. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Jair 
Andrin. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218e09f67c56 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 48/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: VALDIR KAMMER 55009875934 
CNPJ DA CONTRATADA: 30.828.476/0001-86 
REPRESENTANTE: Valdir Kammer 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/02/2023 
VALOR: R$ 138.453,12 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Valdir 
Kammer. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218e18f296b9 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 49/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: TRANSPORTE ESCOLAR NIENOW LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 05.325.376/0001-90 
REPRESENTANTE: Remi Nienow 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/02/2023 
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VALOR: R$ 376.541,36 (trezentos e setenta e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis 
centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Remi 
Nienow. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218e228dd788 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 50/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: IVANILDE QUIOSI PASZTETNIK 70367000920 
CNPJ DA CONTRATADA: 34.784.402/0001-46 
REPRESENTANTE: Ivanilde Quiosi Pasztetnik 
PRAZO: Execução/Vigência: 19/02/2023 
VALOR: R$ 95.047,68 (noventa e cinco mil quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Ivanilde 
Quiosi Pasztetnik. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218e2d62bb2f 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2022 

 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 63/2021 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. 
CNPJ DO CONTRATADO: 32.767.323/0001-00 
RESPONSÁVEL: MAYARA POPIOLEK PEREIRA 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 404.185,00 (quatrocentos e quatro mil e cento e oitenta e cinco reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 23 de fevereiro de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Mayara Popiolek Pereira. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218e4da2387e  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2022 

 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 63/2021 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: FRIGOLÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. 
CNPJ DO CONTRATADO: 29.617.462/0001-34 
RESPONSÁVEL: MARCIA ALINE WEIRICH OLENIKI 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 35.880,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 23 de fevereiro de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Marcia Aline Weirich Oleniki. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6218e6a0acfa3    
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2020 
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza e higienização de órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, 
por 24 meses. 
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 302/2020, de 20/11/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 00.482.840/0001-38 
VALOR: R$ 23.833,10 (vinte e três mil oitocentos e trinta e três reais e dez centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b”, e § 1º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acrescimo de 1.305,20 m², visando atender a demanda da Central de Endemias.  
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 22/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6217634360727 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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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.


