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O JORNAL DOS MUNICÍPIOS

Hora de
 prestar 

contas ao 
Leão

Iniciado no dia 7 de março, o prazo para 
a entrega da declaração do Imposto de 

Renda Pessoa Física (IRPF) vence em 29 
de abril de 2022. Todos os contribuintes 

com rendimentos tributáveis superiores a 
R$ 28.559,70 no ano de 2021 estão sujeitos 

ao ajuste na declaração, assim como os 
produtores rurais com receita bruta acima 
de R$ 142.798,50, entre outros. O contador 

Joel Ricardo Hanauer, do Escritório 
Hanauer Contabilidade, de Marechal 

Cândido Rondon, alerta sobre as mudanças 
e orienta no que tange à declaração real.
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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.

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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* WERNO ELIAS KOCH

Um grande amigo me fez uma per-
gunta aleatória, mas senti necessidade 
de falar sobre este assunto.

- E então, meu amigo Werno, diga 
para mim, o preço dos imóveis vai 
baixar? Quando?

Na verdade foram duas indagações, 
sendo que a última veio com uma cer-
teza tão absoluta, que só faltou colocar 
uma data para acontecer. 

- A resposta é não, não baixará!
Cada tipo de imóvel tem suas parti-

cularidades, por isso penso em  separar 
um pouco as situações para poder 
explicar melhor para vocês:

No caso de lotes ou terrenos, a 
valorização em 2021 ficou em torno 
de 5,29% e a tendência é manter este 
patamar para 2022. 

Há situações onde o cliente pode 
comprar o terreno na pré-entrega 
do loteamento, podendo ganhar em 
torno de 10% a 15% na compra, tendo 
esta valorização imediata quando da 
entrega pela loteadora, neste momento 
ocorrendo o nivelamento pelo valor de 
mercado como imóvel pronto(temos 
algumas situações assim acontecendo 
atualmente em nosso Município).

Casas e apartamentos novos: no ano 
passado tivemos uma alta generalizada 

nos preços dos materiais de construção, 
fazendo com que o reajuste chegasse 
em torno de 30%; repasse necessário 
para manter o setor da construção 
civil saudável. Neste ano, ao menos 
por enquanto os preços dos materiais 
estão mais estabilizados, trazendo boas 
expectativas para quem deseja comprar.

Casas e apartamentos usados: a 
valorização é garantida também, prin-
cipalmente tendo-se boa manutenção, 
fator este imprescindível para fugir o 
máximo possível da natural depreciação 
que o tempo pode causar com o uso do 
bem não sendo zelado.

Não temos atualmente em nosso país 
a temida “bolha imobiliária”, que nada 
mais é do que um aumento exagerado 
dos preços dos imóveis, não represen-
tando seu valor real, por outro lado não 
acompanhando o aumento de renda 
da população,   inflacionando assim o 
mercado. Quando a tal bolha estoura, há 
diminuição brusca nos preços, causando 
uma séria crise econômica e financeira; 
isto aconteceu nos Estados Unidos em 
2008, custando quase um trilhão de 
dólares aos cofres americanos e à eco-
nomia mundial.

Muito ouvimos falar também sobre 
a “galinha morta”, sonho e desejo de 

consumo de investidores de plantão, 
mas dou um alerta para quem só pro-
cura isso, pois este animal está cada 
vez mais extinto e não é pelo fato de 
estar “morto” e sim porque todo bom 
proprietário está atento pela valorização 
de seu bem e na dúvida acaba consul-
tando uma imobiliária capacitada ou um 
perito avaliador, o qual poderá lhe dar 
os verdadeiros parâmetros de valores 
a praticar.

Imóveis com preço justo, tendem 
a ser comercializados mais depressa.

Existem outros fatores que influenciam 
na valorização maior de um imóvel, tais 
como melhor localização, realização de 
obras públicas tais como creches, esco-
las, postos de saúde, formação de áreas 
de lazer, melhoria de ruas, progresso 
comercial local ou mesmo industrial, etc.

Caro leitor, você viu que em nenhum 
momento falei em baixa de preços nos 
imóveis, pelo contrário. Quem sonha 
esperando a galinha morrer, perde 
bons investimentos e vê exatamente 
seu dinheiro morrendo a cada dia que 
passa; pense nisso, aja agora.

A semana começou com o anúncio de qua-
tro novos secretários para integrar o governo 
municipal de Marechal Cândido Rondon. O 
prefeito Marcio Rauber e o vice IIário Hofs-
taetter reuniram lideranças e imprensa na 
Assemar para anunciar as novidades.

Foram confirmados os nomes de Anderson 
Loffi Schmoeller (Gestão de Governo), Mar-
celo Portela (Administração), Claudio Kohler 
(Proem) e Junior Niszczak (Cultura). 

Das mudanças, apenas Claudinho e Junior 
são efetivamente novidade, uma vez que Ander-
son e Portela já integravam o governo, porém 
em funções diferentes. Anderson, de estreita 
confiança de Marcio Rauber, era secretário de 
Administração e agora assume a recém-criada 
Secretaria Municipal de Gestão de Governo, 
pasta vinculada diretamente ao gabinete do 
prefeito. Portela era funcionário da Secretaria 
da Fazenda e agora assume a burocrática 
Secretaria de Administração.

Junior Paulinho Niszczak, que por muitos 
anos trabalhou no Sesc e no marketing da 
Copagril, é uma novidade externa, passando 
a ocupar a Secretaria Municipal de Cultura. A 
pasta estava sem titular desde o início do ano, 
quando a titular Marcia Veit deixou o cargo.

A novidade política do novo secretariado 
é a presença do então vereador de oposição 
Claudinho Kohler. Há poucos dias o partido 
Progressistas (PP) anunciou a mudança 
de comportamento, passando da oposição 
para a base do governo. Com a nomeação 
de Claudinho, fica consolidada a participa-
ção direta do partido na composição da 
administração municipal. 

Claudinho assume o comando da Proem 
(Fundação Promotora de Eventos) num momento 
marcante em que estamos saindo de uma 
violenta pandemia e retomando gradativa-
mente eventos paralisados há dois anos. Ele 
e sua equipe terão função estratégica nesta 
retomada, pois a Proem é responsável direta 
na organização dos grandes eventos do muni-
cípio, como a Expo Rondon e a Oktoberfest.

Mais do que isso, o ingresso oficial do 
PP no governo também representa o forta-
lecimento político do próprio grupo que vem 
dando suporte à administração Marcio e Ila. 
O próprio prefeito, em seu pronunciamento 
na posse dos novos secretários, admitiu a 
importância do Progressistas para dar ainda 
mais corpo o já sólido grupo situacionista. 
Citou o crescimento do partido nos cená-
rios estadual e nacional, citando o ingresso 
de lideranças de expressão na sigla, como 
o pré-candidato ao Senado, Guto Silva e o 
deputado federal Evandro Roman, além das 
lideranças de Dilceu Sperafico e do deputado 
federal Ricardo Barros, líder do presidente 
Bolsonaro na Câmara Federal. 

Além da aposta política, Marcio Rauber 
mexeu as peças do tabuleiro pensando em 
ampliar a representatividade do seu governo 
em nível de estado e União, abrindo com 
isso o caminho para buscar novos e impor-
tantes recursos para investir em Marechal 
Cândido Rondon.

Governo 
oxigenado
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Curtas
l Apesar da estimativa do IBGE apontar que o Paraná 
tem 615.224 adolescentes entre 16 e 17 anos, hoje apenas 
cerca de 44 mil jovens nesta faixa etária estão aptos a 
votar nas eleições de outubro. 
l O deputado federal Paulo Martins (PSC-PR) afirmou 
na quinta-feira (17), pelo Twitter, que é candidato ao 
Senado Federal pelo Paraná.
l O deputado federal Luciano Ducci é o novo presidente 
do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Paraná.
l O PSD deve filiar nove deputados estaduais nesta 
sexta-feira (25). Com as filiações, o partido do governador 
Ratinho Junior na Assembleia Legislativa (Alep) passará 
de sete para 14 deputados.
l São esperadas as filiações de Ademar Traiano (PSDB), Paulo 
Litro (PSDB), Gugu Bueno (PL), Evandro Araújo (PSC) e de 
toda a bancada do PSB: Luiz Claudio Romanelli, Alexandre 
Cury, Artagão Junior, Jonas Guimarães e Tiago Amaral.
l Tudo indica que o PL terá somente os deputados 
Fernando Giacobo e Filipe Barros na chapa federal. 
l O secretário de Administração e Previdência, deputado 
Marcel Micheletto (PL) vai retornar à Assembleia Legislativa 
na semana que vem e deve disputar a reeleição. 
l Pelo menos seis, dos nove ministros que serão candidatos 
nas eleições de outubro, devem deixar seus respectivos 
cargos em 31 de março, quinta-feira da semana que vem.
O consórcio Novo PNI, formado pelo Grupo Cataratas e a 
Construcap, arrematou a concessão do Parque Nacional 
do Iguaçu, na terça-feira (22), com o lance de R$ 375 
milhões e um ágio de 349,45%.

 Carlinhos vereador
Ao aceitar convite para assumir o comando da Proem, o 

vereador Claudio Kohler (Claudinho) se licencia da função 
de vereador. Para o cargo de vereador até então ocupado 
por Claudinho, será empossado nesta quinta-feira (24) o 

suplente do Progressistas (PP), Carlinhos Silva. Na eleição 
municipal de 2020 ele somou 588 votos e, apesar da 

votação expressiva, recentemente anunciou que estava se 
despedindo da vida pública. Talvez, naquele momento, 

não imaginasse que o PP local pudesse virar governista e as 
portas para uma cadeira no Legislativo se abrirem.

Apoio para Anderson
Uma grande parte das lideranças do Progressistas de 

Marechal Cândido Rondon deve manifestar apoio aberto 
à candidatura a deputado estadual Anderson Bento Maria, 

ex-prefeito da cidade de Maripá. Ele ingressou no PP há 
poucos dias, mas há meses vem articulando sua pré-

candidatura à Assembleia Legislativa, possivelmente em 
dobradinha com o toledano Dilceu Sperafico, também do PP.

Junior, Claudinho, Portela e Anderson, 
os novos secretários

Novos secretários
O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Rauber, oficializou na segunda-feira (21) as alterações no 
primeiro escalão da administração municipal, com o anúncio de novos secretários municipais e do diretor 
da Fundação Promotora de Eventos (Proem). Anderson Loffi 
Schmoeller, que desde o ano passado conduzia a Secretaria de 
Administração, passa a atuar como secretário da recém-criada 
Secretaria Municipal de Gestão de Governo, pasta vinculada 
diretamente ao gabinete do prefeito. Para a Secretaria de 
Administração foi anunciado o nome do advogado Marcelo 
Portela. O vereador Claudio Roberto Köhler (Claudinho), 
que vai se licenciar do Poder Legislativo, passa a atuar 
como diretor da Proem. Junior Paulinho Niszczak, que por 
muitos anos trabalhou no Sesc e no marketing da Copagril, 
teve seu nome oficializado como secretário municipal 
de Cultura. Anderson, Marcelo e Claudinho assumiram as 
pastas na terça-feira (22). Junior passará a compor o primeiro 
escalão em meados de abril. Enquanto isso, a pasta segue 
tendo Tioni de Oliveira como secretário interino.

Eisbein em Nova Santa Rosa 
Está programado para o próximo dia 8 de abril o tradicional jantar típico 

alemão (Eisbein) de Nova Santa Rosa. Este ano será a 30ª edição. A 
novidade deste ano é que adquirindo uma ficha a pessoa ganha uma 

caneca de chopp. Fichas antecipadas na Acinsar ao valor R$ 65,00 e 
na hora R$ 70,00. Conforme o presidente da  Acinsar, Gilberto Klais, 
o Giba (foto), o objetivo é servir em torno de 400 refeições. O evento 
será realizado no pavilhão da Comunidade Católica, com som ao 
vivo com a Banda Fockus”. O Eisbein é uma promoção da Acinsar e 
conta com o apoio da Administração Municipal. Mais informações 
com a Maira na Acinsar e pelo fone/watts (45) 99933-6273.

O retorno dos condenados
Após uma onda de anulações de sentenças e provas da 

Lava Jato, e novos entendimentos sobre o alcance da 
operação, políticos que foram alvo de investigações por 

corrupção enxergam sinal verde para se reposicionar 
no cenário eleitoral. Em outubro, o ex-presidente Lula 

(PT), que chegou a ser condenado em terceira instância, 
não será o único a ter seu nome de volta às urnas. 

Movimentações partidárias podem reabilitar outros alvos 
recentes, como o ex-governador Beto Richa (PSDB-PR), 

o ex-presidente da Câmara dos Deputados Henrique 
Eduardo Alves (MDB-RN) e o ex-senador Gim Argello 

(sem partido). Todos chegaram a ser presos. 

Espaço para os filhos
Até quem ainda cumpre pena ou está oficialmente 
inelegível se mantém no jogo político articulando 
candidaturas de aliados. É o caso, por exemplo, de 

Sérgio Cabral (sem partido) e Eduardo Cunha (PROS). 
O ex-governador do Rio e o ex-presidente da Câmara 

negociam legenda para seus filhos – Marco Antonio Cabral 
e Danielle Cunha, respectivamente – tentarem uma vaga 

na Câmara dos Deputados. 

Novos recursos 
Mais uma emenda parlamentar foi conquistada essa semana pelo vereador 
rondonense Arion Nasihgil (PP). A seu pedido, a deputada federal Leandre 
dal Ponte (PSD) protocolou no Orçamento Geral da União um recurso de R$ 
200 mil para investimentos na assistência social, visando o incremento dos 

serviços prestados especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade. 
O recurso é de uso livre pela secretaria mas, conforme o vereador, poderá ser 
utilizado para a construção do novo CRAS em Marechal Cândido Rondon. 

Essa nova emenda parlamentar se soma aos mais de R$ 3,5 milhões já 
viabilizados por Arion ao longo de seu mandato.

Requião com Lula
Cerca de duas mil pessoas participaram na noite de sexta-feira 
(18), em Curitiba, do ato de filiação do ex-governador Roberto 

Requião ao Partido dos Trabalhadores (PT). Requião é pré-
candidato ao governo do Paraná. O ato contou com a presença 

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato 
a presidente da República, e da presidente nacional do PT, 

deputada federal Gleisi Hoffmann, dos deputados federais Zeca 
Dirceu e Enio Verri, além de vários líderes nacionais e regionais 

da sigla. A ficha de filiação de Requião foi abonada por Lula que, 
em longo discurso, falou do que os governos do PT fizeram para 
o povo brasileiro e paranaense. Ele destacou em sua fala que o 
Brasil precisa ser reconstruído. Já Requião,  disse que voltará a 
disputar um cargo eletivo, representando a frente partidária de 

esquerda, para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o 
governador Ratinho Junior (PSD).

Nova pesquisa
Pesquisa FSB/BTG para presidência 

da República, divulgada nesta 
segunda-feira (21), mostra um cenário 

consolidado com Lula em primeiro 
(43%) e Jair Bolsonaro em segundo 
(29%), seguidos de longe por Ciro 

Gomes (9%) e Sergio Moro (8%). João 
Doria, André Janones e Eduardo Leite 
têm 2% cada. Simone Tebet aparece 

com 1% e Felipe D`Ávila não pontua. A 
rejeição de Bolsonaro ainda é a maior 

(59%), depois da de Doria (54%) e da de 
Moro (49%). Nos cenários de segundo 

turno testados, o presidente perde para 
todos os candidatos, inclusive para 

Doria, que, por sua vez, é derrotado por 
Lula com a maior diferença (32 pontos). 
A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre 18 
e 20 de março, e a margem de erro é de 
2 pontos percentuais. O levantamento 
foi registrado na Justiça Eleitoral sob o 

código BR-09630/2022. 
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Ao vacinar seu filho, além de 
protegê-lo da Covid-19, você 
ainda ajuda a barrar a 
circulação do vírus. Escolha 
sempre a prevenção! 

Quanto mais pessoas vacinadas, melhor! 
A vacina para crianças é segura e eficaz.

www.quatropontes.pr.gov.br @PrefeituradeQuatroPontes
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C
ooperativa de crédito procedente da Associação Comercial e Empresarial (Acimacar), o Sicoob 
Confiança, com sede em Marechal Cândido Rondon, experimenta uma fase de evolução em 
meio à pandemia da Covid-19.

Criada por empresários, as atividades ora voltadas ao segmento do empreendedorismo, 
atualmente se equilibram com correntistas pessoa física e produtores rurais. Em entrevista ao 
Jornal Tribuna do Oeste, o presidente do Sicoob Confiança, empresário Gainor Sabka, expõe 
alguns dos números: a instituição de crédito está organizada em oito agências, três em Marechal 
Rondon, outra em Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro Pontes, São Leopoldo e Montenegro, 
ambas no Rio Grande do Sul.

Gainor menciona que no planejamento da cooperativa está a abertura de uma terceira agência 
em solo gaúcho, a nona da cooperativa que atua desde o ano de 2005. Atualmente, são mais 
de 11 mil cooperados atendidos por uma equipe formada por 80 colaboradores.

PRESIDENTE DA 
COOPERATIVA DE CRÉDITO 
EXPÕE AVANÇOS NO 
DECORRER DO ANO. ELE 
TAMBÉM DESTACA O QUE 
ESTÁ NO PLANEJAMENTO

“2021 foi o ano em que o Sicoob 
Confiança teve seu maior crescimento”

n TRIBUNA DO OESTE- Gainor, o Sicoob Confiança 
completou 17 anos de atividades no mês de feve-
reiro. Qual avaliação o senhor, enquanto presi-
dente, faz sobre a consolidação da cooperativa?

GAINOR SABKA - A cooperativa tem crescido 
muito nestes 17 anos. Expandimos nossos horizontes, 
hoje estamos com duas agências no Estado do Rio 
Grande do Sul e já está em estudo uma terceira 
agência. Aqui no Paraná os números de cooperados 
estão evoluindo bastante, o que evidencia a qua-
lidade dos produtos e serviços ofertados, além do 
atendimento personalizado, respeitando o indivíduo. 
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n Inicialmente, o apelo da instituição esteve 
voltado ao empresariado apesar de ter con-
tado com correntistas pessoa física. Como está 
a equação pessoa física e jurídica atualmente 
em números?

O Sicoob nasceu da Associação Comercial e 
Empresarial (Acimacar), por isso é até hoje reco-
nhecido como uma cooperativa focada apenas 
no público Pessoa Jurídica, mas após a livre 
admissão percebemos o exponencial crescimento 
das contas Pessoa Física em nossa instituição. 
O Sicoob Confiança possui produtos e serviços 
para todos os públicos. Também atuamos forte-
mente junto ao segmento rural, através de linhas 
de crédito próprias e de repasses do governo. 

n Marechal Rondon e os municípios adjacen-
tes possuem um histórico bem-sucedido com 
o cooperativismo, seja no ramo agrícola ou de 
crédito. Ao levar isso em conta, o senhor entende 
que há possibilidade de expansão no município 
e região? Em que setores?

A forte produção agrícola nesta região é de 
suma importância. Afinal, sabemos o quanto 
a economia depende da agricultura e por isso 

caminhamos ao lado do produtor rural. Tam-
bém devemos destacar o crescimento das 
indústrias e de pequenos comércios em 
nossa região. Em momentos difíceis como 
o da pandemia, novos empreendimentos 
surgiram, novas ideias rondam as mentes 
dos empresários, tendo como resultado 
o saldo positivo entre contratações e 
demissões no ano passado na cidade 
de Marechal Cândido Rondon.

n Quais as linhas mais acessadas no 
Sicoob Confiança? Os associados têm 
se mostrado satisfeitos com os planos 
oferecidos?

Sim. Os cooperados estão satisfeitos 
com os produtos oferecidos e a compro-

vação é o crescimento da nossa carteira de 
crédito, a exemplo dos demais produtos e 

serviços. Em 2021 nossa carteira de crédito 
rural expandiu mais de 160%, demonstrando 
o quanto estamos avançando no segmento. 
Percebemos, ainda, que os cooperados 
sempre elogiam nossas taxas, que estão 

entre as menores praticadas no mercado, o que 
prospecta novos cooperados.

n O senhor assumiu a presidência da cooperativa 
em um momento de grande desenvolvimento. 
Houve abertura de agências no Rio Grande do Sul, 
alteração no nome, incrementos nas atividades. 
O planejamento vem sendo executado a contento 
e, especialmente, os resultados conquistados 
tem sido os desejados?

Trabalhamos arduamente com o Conselho de 
Administração e os colaboradores para o Sicoob 
Confiança atingir suas metas. Atualmente a coo-
perativa conquistou muitos objetivos em números, 
tanto que estamos levando nossa cooperativa para 
nove agências, atuando sempre com os pés no 
chão e nos adaptando à realidade de cada local. 

n Qual sua avaliação sobre os números do Sicoob 
Confiança no ano de 2021, em termos de valores 
movimentados, aberturas de contas-correntes, 
depósitos, crédito, linhas de financiamento, entre 
outros?

Dois mil e vinte e um foi o ano que o Sicoob 
Confiança obteve seu maior crescimento. Tive-
mos uma evolução de 42% no total de ativos. 
Nosso patrimônio líquido avançou 30%, o capital 
social 45% e houve aumento de 18% em se 
tratando de cooperados. Isso demonstra que os 
associados confiam na instituição. Vale destacar 
também nossa carteira de crédito, que obteve 
um expressivo crescimento de 50% no decorrer 
do ano, o que reforça nosso compromisso com 
o desenvolvimento local.

n Recentemente foi realizada a assembleia 
geral, onde além da prestação de contas ocor-
rem tomadas de decisões. O que está projetado 
para o Sicoob Confiança em 2022 e nos anos 
subsequentes?

A Assembleia Geral Ordinária é o momento 
mais importante de nossa cooperativa. Ficamos 
felizes com a presença de nossos delegados, que 
representaram nossos mais de 11 mil cooperados. 
Estamos cada vez mais nos adaptando às realida-
des e aos lugares que pretendemos atender com 
futuras agências. Por isso a importância de mostrar 
aos delegados para onde desejamos ir, apresentar 
a evolução da cooperativa no ano de 2021. 

Empresário 
Gainor Sabka, 

presidente 
do Sicoob 

Confiança: 
“Em 2021 

nossa carteira 
de crédito 

rural expandiu 
mais de 160%, 
demonstrando 

o quanto 
estamos 

avançando no 
segmento”

Ü
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PARLAMENTAR RONDONENSE SUGERE O ENVIO DE OFÍCIO AO DIRETOR DA COPEL NO PARANÁÜ

Gordinho do Suco 
contesta aumentos na 
tarifa de energia elétrica

Parlamento
Valdecir Schons (Paleta), parlamentar em Marechal Cân-
dido Rondon, sugere que o Executivo Municipal, através 
da Secretaria Municipal de Planejamento, elabore projeto 
e libere recursos que permitam a substituição da galeria 
pluvial existente na Rua Independência, mais precisamente 

na extensão de 100 metros localizada entre as ruas Minas Gerais e Goiás, 
bem em frente à Rodoviária Municipal.

Os vereadores Arion Nasihgil e Moacir Froehlich solicitam 
informações da prefeitura, através da Secretaria Munici-
pal de Saúde, sobre o atendimento médico prestado aos 
pacientes do Centro de Saúde da Criança e da Mulher de 
Marechal Cândido Rondon.

João Eduardo dos Santos (Juca), edil em Marechal 
Cândido Rondon, sugere que o Executivo Municipal, por 
intermédio dos setores competentes, analise a viabilidade 
e elabore projeto para instalação de equipamento público 
voltado ao lazer, em especial um parquinho infantil, nas 

proximidades do Loteamento Beija Flor/Roda D’Água/Flórida.

O vereador rondonense Vanderlei Sauer sugere ao 
Poder Executivo, via Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Sustentável, a execução de limpeza nas 
laterais da rodovia municipal que liga a sede aos distritos 
de Margarida e São Roque, incluindo a poda de árvores, 
roçada e recolha de materiais, bem como a desobstrução das canaletas 
para correto escoamento das águas pluviais.

Dolivan Lauxen, Maria Ester Baumann, Jairon Arndt e 
Edgar Buchholz, edis em Nova Santa Rosa, sugerem à 
prefeitura que seja aberto um plano de enfrentamento 
ao mosquito transmissor da dengue no município, con-
templando ações nos distritos.

Os vereadores Maria Ester Baumann, Jairon Arndt, Edgar 
Buchholz e Dolivan Lauxen no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, vêm solicitar ao chefe do Executivo 
Municipal, que determine junto ao setor competente a 
execução de pavimentação com pedra irregular na Linha 
Jaguarandi, em Nova Santa Rosa. Trata-se de um percurso importante 
de acesso a inúmeros produtores rurais.

Gilson Backes, parlamentar em Mercedes, sugere ao Poder 
Executivo a realização de estudos visando melhorias e a 
readequação do trajeto que liga a BR-163 à Associação de 
Moradores da Gruta até a Capela da Gruta Nossa Senhora 
de Lourdes.

O vereador James Blausius, de Mercedes, sugere ao Exe-
cutivo Municipal a instalação de lixeira grande com tampa, 
nas proximidades da Indústria de Pepinos no Loteamento 
Dillenburg.

Robson Lermen, edil em Entre Rios do Oeste, solicita o 
envio de ofícios aos senadores Alvaro Dias e Flávio Arns, 
para sugerir a liberação de recursos financeiros que serão 
destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Lisa Hanzen, vereadora entrerriense, sugere que o Poder 
Executivo adquira equipamentos de sonorização para even-
tos e shows no Centro de Eventos.

Jean Steltter, Aldiva Terezinha de Oliveira e Cidinei Joner, 
parlamentares em Quatro Pontes, sugerem providências 
quanto à limpeza e manutenção na rede de escoamento 
das águas pluviais no perímetro urbano do Município, 
especialmente no que tange à limpeza de “bocas de lobo”.

A vereadora Cleunice Majolo, presidente da Câmara de 
Quatro Pontes, solicita gestões visando à implantação de 
sistemática de triagem e agendamento para os atendimen-
tos das especialidades médicas ofertadas pelo Ciscopar 
ao município. 

O vereador Gordinho do Suco 
(Cleiton Freitag), de Marechal 
Cândido Rondon, apresentou 
requerimento na sessão do Poder 
Legislativo realizada segunda-feira 
(21), por meio do qual contesta 
os aumentos na tarifa de energia 
elétrica. O parlamentar, inclusive, 
solicita o envio de ofício ao dire-
tor-geral da Copel no sentido 
de evitar a concessão de novos 
aumentos na tarifa.

Gordinho do Suco enaltece que 
a situação é preocupante, e vem 
piorando nas últimas semanas, 
com o aumento nos combustíveis 
e gás de cozinha. “Obviamente, a 
recomposição das perdas inflacio-
nárias nos salários não faz frente 
e nem chega perto das despesas, 

que continuam numa considerável 
crescente”, pontua.

A avaliação do edil é que a 
Copel tem condições de manter 
a tarifa atual em vigor. “Isso por-
que no último trimestre de 2021 
reportou alta de 161,5% no lucro 
líquido consolidado, com resultado 
de R$ 1,747 bilhão, contra os R$ 
668 milhões do mesmo período de 
2020. Como nas demais geradoras 
de energia, o efeito positivo do 
reconhecimento da compensação 
referente à repactuação do risco 
hidrológico foi determinante para 
o resultado”, frisa.

O requerimento foi aprovado 
pelos vereadores rondonenses. A 
intenção é ajudar os paranaenses 
a enfrentar a crise ora registrada.

 Intenção do parlamentar é auxiliar 
os cidadãos paranaenses a 

enfrentar a crise ora registrada 

DIVULGAÇÃO

 Após a chuva intensa ocorrida 
na última semana, os vereadores 
Valdecir Schons (Paleta), Pedro 
Rauber e Dorivaldo Kist (Neco) 
solicitam à Prefeitura rondonense, 
através de indicação apresentada 
na segunda-feira (21), que construa 
uma segunda galeria pluvial na 
Avenida Rio Grande do Sul, entre 
a Rua Independência e o Parque 
Ecológico Rodolfo Rieger.

Caso isto não seja possível, 
os vereadores pedem que sejam 
tomadas providências que per-
mitam o aumento da vazão do 

Vereadores solicitam ampliação de 
galeria pluvial da Avenida Rio Grande do Sul

 O presidente do Legislativo de 
Marechal Rondon, Pedro Rauber, é 

um dos autores do pedido 

DIVULGAÇÃO

Ü

atual sistema de drenagem.
“As fortes chuvas registradas na 

última sexta-feira revelaram, mais 
uma vez, a evidente necessidade 
de intervenção do poder público 
local para resolver de uma vez 
por todas a ineficiência da dre-
nagem de águas pluviais naquele, 
visando evitar novos transtornos e 
prejuízos para a comunidade e às 
empresas ali instaladas”, afirmam 
os vereadores.

 Os vereadores Rafael Hein-
rich e João Eduardo dos Santos 
(Juca) são autores do Projeto 
de Lei 7/2022, que começou a 
tramitar esta semana no Poder 
Legislativo de Marechal Cândido 
Rondon. O texto prevê a criação 
do Dia Municipal do Leonismo, 
a ser celebrado anualmente em 
16 de abril.

“Em Marechal Cândido Ron-
don, os Clubes de Lions prestam 
diversos serviços à comunidade, 
nas mais diversas áreas”, relatam 
os autores da matéria. 

O primeiro Clube de Lions no 

município foi fundado em 29 de 
março de 1964, denominado de 
Lions Clube Marechal Cândido 
Rondon. Já em 17 de julho de 2019 
foi fundado o segundo, deno-
minado de Lions Clube Aliança.

Rafael Heinrich e Juca des-
tacam como exemplo do tra-
balho destas duas entidades 
as ações com os idosos do Lar 
Rosas Unidas, na instituição 
Caminhos da Vida, Casa de 
Maria, na UOPECCAN, Projeto 
Sangue Bom, empréstimo social 
de materiais ortopédicos, pro-
jetos educacionais nas Escolas 

Municipais 25 de Julho, Osvino 
Weirich e Waldomiro Liessen. 
Incluem ainda a distribuição de 
kits de saúde bucal, projetos que 
auxiliam a população na preven-
ção de doenças como diabetes, 
hipertensão e o câncer infantil, 
e ainda alguns projetos ambien-
tais, com o plantio de árvores e a 
limpeza de rios e córregos.

“Ao criar o Dia Municipal do 
Leonismo queremos reconhecer a 
importância histórica desta enti-
dade e as inúmeras contribuições 
em nossa sociedade”, reforçam 
os dois vereadores. 

Ü

Projeto de lei prevê criação do Dia Municipal 
do Leonismo em Marechal Cândido Rondon
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OBJETIVO DO PODER PÚBLICO É FOMENTAR A ECONOMIA LOCAL, POR MEIO DA PARTICI-
PAÇÃO DAS EMPRESAS COM SEDE EM MARECHAL RONDON NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Ü

Compras Marechal 
é apresentado aos 
diretores da Acimacar

 Organizada pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
através do Departamento de 
Fomento a Indústria, Comércio, 
Serviços e Turismo, visita técnica 
foi realizada pelos feirantes da 
Feira do Produtor Rural de Quatro 
Pontes à Feira da Lua, na Praça 
Willy Barth, em Mercedes.

A visita aconteceu na sexta-
-feira (18), tendo sido acompa-
nhada pelo diretor de Fomento 

a Indústria, Comércio, Serviços 
e Turismo, Claudio Henrique 
Weiss Nisczak, e a extencionista 
especializada do IDR-PR, Marcia 
Cristina Lawich.  

Na Feira da Lua, os quatro-pon-
tenses foram recepcionados pela 
diretora de Indústria e Comércio, 
Vanessa Ressel Moenster, e o pre-
sidente da associação de feirantes, 
Isaías José Francener. Além de 
vários atrativos gastronômicos, o 

grupo, formado por 19 pessoas, 
entre feirantes e acompanhantes, 
conheceu a grande variedade de 
frutas, verduras, legumes, bolachas, 
cucas, entre outros produtos e 
prestigiaram um show ao vivo.  

A Feira da Lua ocorre toda 
segunda sexta-feira do mês e 
conta com o apoio da prefeitura 
de Mercedes, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Emprego.

 Exemplificar aos diretores da 
Associação Comercial e Empresa-
rial de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), no tocante à importân-
cia de implementar um trabalho 
de política pública utilizando o 
poder de compras do município 
para fomentar a economia local.

Este foi o objetivo da reunião 
desenvolvida nesta terça-feira (22), 
conduzida por Carla Rieger, pre-
sidente da Acimacar. As apresen-
tações foram feitas pelo consultor 
do Sebrae, Altair Schimmelfennig, 
e pelo prefeito Marcio Rauber.

Altair discorreu sobre o Com-
pras Marechal, projeto que visa 
estimular os empresários locais a 
participarem de processos licitató-
rios, para que consequentemente 
os recursos permaneçam girando 
na economia rondonense.

O projeto Compras Marechal, 
de iniciativa da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, 
deve ser encaminhado nesta semana 
ao Poder Legislativo, para seguir 
os trâmites no Poder Legislativo.

FORTALECIMENTO
A presidente da Acimacar, Carla 

Rieger, avalia que o projeto da pre-
feitura é uma ação muito impor-
tante para fortalecer as empresas 
rondonenses. “O dinheiro fica na 
cidade, gira no comércio e fomenta 
as empresas. O nosso pedido é 
para que os empresários participem 
das licitações para que tenham a 
oportunidade de um maior inves-
timento nas suas atividades”, frisa.

O secretário municipal de Desen-
volvimento Econômico, Valdir Port 
(Portinho), enaltece que o primeiro 

ponto é a possibilidade do empre-
sário rondonense vender para a 
prefeitura com vantagem de ate 10% 
do melhor preço válido. “Portanto, 
o empresário daqui pode competir. 
O segundo momento diz respeito 
à solicitação do prefeito Marcio 
Rauber, de que os recursos fiquem 
aqui e, com isso, os empregos mul-
tipliquem. Todos ganham com o 
Compras Marechal, especialmente 
as empresas locais”, pontua.

PRESENÇAS
Além do prefeito, da presidente e 

dos diretores da associação comer-
cial, a reunião foi prestigiada pelos 
secretários municipais de Desenvol-
vimento Econômico, Portinho; de 
Cultura, Tioni de Oliveira (interino); 
e de Gestão de Governo, Ander-
son Loffi.

 Secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Portinho: “Todos ganham com o Compras Marechal, 

especialmente as empresas locais” 

Prefeito Marcio Rauber (centro), acompanhado pelo consultor do 
Sebrae, Altair Schimmelfennig, e pela presidente da Acimacar, 

Carla Rieger, durante explanação sobre o projeto

Ü

Ü

Com o objetivo de arrecadar 
fundos para desenvolver proje-
tos para os idosos mercedenses, 
a Secretaria de Assistência Social 
está mobilizando a população para 
destinar parte do Imposto de Renda 
ao Conselho Municipal do Idoso.

O ato solidário é feito direta-
mente na declaração e não custa 
nada. “É possível destinar 3% do 
valor aos idosos do município”, 
comenta a secretária Indiara Feix.

Qualquer pessoa que declara 
pelo modelo completo pode fazer 

a destinação, garantindo que parte 
dos recursos do IR permaneça na 
cidade, para ser investido em pro-
jetos sociais realizados por insti-
tuições cadastradas nos conselhos 
municipais. A pasta está desen-
volvendo uma campanha junto 
a empresários locais, para que 
façam a destinação. O projeto foi 
apresentado ao prefeito Laerton 
Weber, que também se compro-
meteu em colaborar. O prazo de 
envio da declaração do IRPF 2022 
prossegue até o dia 29 de abril. 

Feirantes de Quatro Pontes realizam 
visita técnica à Feira da Lua

 DIVULGAÇÃO
Comitiva de Quatro Pontes durante a tradicional feira na cidade de MercedesÜ

Parte do Imposto de Renda pode 
ser doada a idosos mercedenses

Prefeito Laerton Weber e autoridades incentivam o ato solidárioÜ
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Quatro Pontes: Dia Mundial da 
Agua focado na conscientização

ATIVIDADES PROSSEGUEM ATÉ O DIA 31, COM RECUPERAÇÃO DE NASCENTE E CONSTRUÇÃO DE CISTERNAÜ

 O município de Entre Rios 
do Oeste agora conta com uma 
usina solar. A usina entrou em 
funcionamento recentemente, no 
parque de máquinas da prefeitura. 
O montante de R$ 350.000,00 
foi aplicado pela Secretaria de 
Saneamento Básico, Energias 

Renováveis e Iluminação Pública.
O projeto contempla 180 

módulos fotovoltaicos de 545W, 
inversor DE 75kW, estrutura de 
fixação, montagem e instalação, 
compreendendo a elaboração do 
projeto executivo, e aprovação 
junto à concessionária de energia. 

A efetivação do acesso à conces-
sionária de energia, o treinamento 
e suporte técnico foram viabiliza-
dos por meio de acordo firmado 
com a Itaipu Binacional e o PTI.

A usina instalada na cobertura 
do prédio está apta a gerar uma 
média anual de 144.000 kWh.

Na terça-feira, 22 de março, 
foi comemorado o Dia Mundial 
da Água. A data foi sugerida na 
Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento de 1992 como esforço da 
comunidade internacional para colo-
car em pauta questões essenciais 
que envolvem os recursos hídri-
cos, passando a ser celebrada em 
1993. A cada ano, um novo tema 
é escolhido, sendo que em 2022 
é “Águas subterrâneas: tornando 
o invisível visível”.

Em Quatro Pontes, o Departa-
mento de Ação Ambiental, ligado 
à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, em conjunto com a 
Secretaria de Educação, Cultura 
e Esportes, preparou uma pro-
gramação diferenciada focada na 
conscientização, como forma de 
reconhecimento da importância 
que os recursos hídricos têm para 
a sociedade local. 

As ações iniciaram segunda-
-feira (21), na Escola Municipal 
Dona Leopoldina, onde mini 
palestra sobre recuperação de 
nascentes, destacando o antes, 

durante e depois, foi ministrada 
pela diretora de Ação Ambiental, 
Rosa Maria Sulzbach, e a exten-
cionista especializada do IDR-PR, 
Marcia Cristina Lawich, aos alunos. 

RECUPERAÇÃO
Entre os mais diversos projetos, 

duas ações serão realizadas nos dias 
30 e 31. Uma delas é a recuperação 
de duas nascentes na propriedade 
de Léria Welter, na Linha Flor da 
Serra, dentro do convênio geral 
com a Itaipu Binacional.

Já a segunda ação engloba a 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Projetos envolvem os alunos da rede municipal de ensino
Preservação do meio ambiente e o uso consciente 

da água vem sendo trabalhado  Ü

 Ü

 O prefeito de Pato Bragado, 
Leomar Rohden, o Mano, cumpriu 
nesta semana agenda junto aos 
órgãos do Governo do Estado, 
em Curitiba. No Palácio Iguaçu, 
como compromisso inicial esteve 
a cerimônia de assinatura de con-
vênio com a Secretaria de Estado e 
Desenvolvimento Urbano (SEDU), 
por intermédio do deputado líder 
do Governo na Assembleia Legis-
lativa, Hussein Bakri. 

Por meio do convênio foi 
garantido montante de R$ 
459,561,03 a fundo perdido para 
obras na cidade, compreendendo 
recape asfáltico e calçadas com 
acessibilidade. O município, 
segundo o gestor, já está pro-
videnciando a documentação 

necessária para liberação dos 
recursos e também entrará com 
um valor como contrapartida para 
melhorar as condições de trafe-
gabilidade e segurança. “Agra-
decemos ao deputado por mais 
esse recurso e também à câmara 
de vereadores que sempre está 
atenta às necessidades do nosso 
município”, completou Mano. 

Como demais compromissos 
cumpridos pelo prefeito em Curi-
tiba estavam a reunião técnica na 
Cohapar em busca da construção 
de mais 25 unidades habitacionais 
e também na Secretaria de Estado 
da Saúde (SESA) onde assinou o 
termo aditivo para liberação de 
uso da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA).

construção de cisterna junto à Escola 
Municipal Professora Clarice Maria 
Bremm, dentro do convênio Linha 
Ecológica, da Itaipu Binacional, a 
qual futuramente será utilizada para 
irrigação da horta do educandário. 

A campanha de conscientização 
ambiental da cooperativa Sicoob, 
agência local, com o apoio do Poder 
Público tem continuidade. Intitulado 
“Papa-pilhas”, o projeto dispõe cole-
tores em pontos de atendimento 
da cooperativa e parceiros, como 
a prefeitura, para o depósito de 
pilhas e baterias usadas.

Pato Bragado é contemplado 
com R$ 459 mil do Estado para 

recape asfáltico e calçadas

 DIVULGAÇÃO

Prefeito Mano acompanhado do deputado estadual e líder 
do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri Ü

Entre Rios do Oeste passa a contar com usina solar

 Geração de energia será compensada no pátio de máquinas e 
em outras 16 unidades consumidoras da iluminação pública 

 DIVULGAÇÃO

 Ü
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EVENTO CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE NOVE EMPRESAS, QUE ESTARÃO REUNIDAS NO CENTRO DE EVENTOSÜ

24º Feirão de Veículos Acimacar/
Sicredi acontece de 08 a 10 de abril

Em alusão ao Dia Mundial da 
Água, comemorado na terça-feira 
(22), os alunos da rede municipal de 
ensino de Mercedes participaram do 
1º Concurso Regional de Pinturas de 
Bueiros/Bocas de Lobo, denominado 

de “Um rio passa por aqui”.
O projeto regional traz de forma 

artística uma mensagem de cons-
cientização sobre a função dos buei-
ros, de levar a água das chuvas 
aos rios. Por isso, a necessidade 

de não serem usados para outros 
fins. A ação alerta ainda, para a 
necessidade do descarte correto dos 
resíduos, uso consciente da água, 
preservação do meio ambiente, 
entre outros. 

Em recente reunião realizada na 
Associação Comercial e Empresa-
rial de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), as empresas do setor 
de venda de automóveis, moto-
cicletas e linha náutica, junto ao 
vice-presidente de Feiras e Cam-
panhas, Elizeu Marcio dos Reis 
(Tadeu), e ao diretor de negócios 
da Sicredi Aliança PR/SP, Gilson 
Mertz, definiram as datas para 
realização do 24° Feirão de Veí-
culos Acimacar/Sicredi.

Após dois anos de edições rea-
lizadas internamente nas empresas 
devido a pandemia da Covid-19, 
o Feirão de Veículos voltará a ser 
realizado no Centro de Eventos 
Werner Wanderer em um único 
final de semana, oportunizando aos 
consumidores de Marechal Cândido 
Rondon e região a investirem na 
troca ou compra de automóveis, 
motocicletas e linha náutica com 
diversas vantagens e oportunidades.

“Teremos nove empresas 
parceiras da Acimacar reunidas 
no centro de eventos, expondo 
seus automóveis, motocicletas e 
linha náutica. Além das grandes 
oportunidades e vantagens para 

quem fechar negócio durante o 
feirão, temos mais um motivo para 
celebrar que é a volta do evento 
de forma presencial, que já é tra-
dicional no calendário municipal e 
muitas pessoas aguardam o Feirão 
de Veículos para fazer a troca ou 
compra do automóvel dos sonhos 
devido às vantagens oferecidas”, 
explicita o vice-presidente de Feiras 
e Eventos da Acimacar.

Tadeu convida a toda comuni-
dade local e regional para prestigiar 
o evento, que contará com opor-
tunidades e vantagens para que os 
consumidores realizem o sonho de 
trocar seu veículo ou adquirir um 
novo com vantagens únicas, como 
taxas especiais e transferência grátis.

“O Feirão de Veículos é um 
evento que se consolidou no 
calendário rondonense ao longo 
dos anos e fortaleceu a parceria 
de mais de uma década entre a 
Sicredi e a Acimacar, entidades que 
têm propósitos e ideais comuns. 
Para nós este é um momento de 
extrema felicidade, pois após lon-
gos dois anos de espera diante do 
desafio gigantesco que passou a 
humanidade, poderemos realizar o 

evento presencialmente, reunindo 
as empresas parceiras no Centro 
de Eventos e ofertando aos consu-
midores grandes oportunidades”, 
ressalta o diretor de negócios da 
Sicredi Aliança PR/SP, Gilson Metz.

Ele salienta que a Sicredi Aliança 
PR/SP estará com toda sua estrutura 
e equipe no evento, oferecendo 
aos consumidores benefícios como 
taxas reduzidas com relação a atual 
tabela praticada - mesmo com o 
aumento da taxa Selic -, trans-
ferência grátis aos associados a 
cooperativa e prêmio surpresa.

 
ANOTE NA AGENDA!

O 24° Feirão de Veículos Aci-
macar/Sicredi inicia na sexta-feira 
(08), das 18 às 22 horas e segue 
no sábado (09), das 09 às 22 horas 
e no domingo (10), das 09 às 17 
horas. O acesso ao evento é gratuito.

Organizado pela Acimacar em 
parceria a Sicredi Aliança PR/SP, 
participam do evento as empresas 
Rondon Veículos, Kaefer Motos 
Honda, Fipal, Chiapetti Veículos, 
Beto Marcas, Sidão Multimarcas, 
Tropical Yamaha, Franciosi Veículos 
e Interlagos.

Idealizado pela equipe 
multidisciplinar da Secretaria 
Municipal de Educação, o grupo 
denominado de “Estudos em 
Problemas de Aprendizagem” 
tem por objetivo estudar e dis-
cutir temas sobre problemas de 
aprendizagem que fazem parte 
da rotina na escola. Segundo 
os profissionais que integram 
o grupo, é notório o aumento 
de casos de crianças que apre-
sentam alguma dificuldade para 
aprender e que necessitam de 
suporte especializado para uma 
boa evolução acadêmica. 

O público-alvo deste grupo 
de estudos são professores das 
chamadas Salas de Recurso Mul-
tifuncional (SRM), que auxiliam 
os alunos com problemas de 
aprendizagem no desenvol-
vimento/aperfeiçoamento da 
leitura, escrita, matemática, lin-
guagem, atenção e concentração, 
interação social, dentre outras 
habilidades necessárias para a 
aprendizagem escolar.

No primeiro encontro, reali-
zado nesta semana, a psicóloga 
da equipe multidisciplinar, Raquel 

Volpato, trouxe contribuições 
acerca do processo de avaliação 
psicológica no contexto edu-
cacional e do transtorno do 
desenvolvimento intelectual. 
“São dificuldades que podem 
ser observadas em diferentes 
contextos, em casa, na escola e 
na comunidade, tornando-se de 
extrema importância falarmos 
sobre o tema com nossos profes-
sores”, destacou a profissional. 
Os professores foram convidados 
a estudar sobre casos selecio-
nados, observando as dificulda-
des e potencialidades do aluno. 
Outra atividade do grupo foi de 
adaptar o conteúdo para cada 
especificidade de cada aluno 
com rebaixamento intelectual.

Os encontros serão mensais 
e a equipe multidisciplinar é que 
conduzirá os trabalhos. Fazem 
parte da equipe a assessora 
pedagógica Sônia Passos, o 
fonoaudiólogo educacional 
Fagner Mallmann, as psicólo-
gas Raquel Jara Volpato Leite 
e Elizandra Regina Weber e as 
psicopedagogas Eliane Grisa e 
Mara Regina Weimer Mallmann.

 Vice-presidente de Feiras e Eventos, Tadeu, convida os rondonenses para 
conferirem os automóveis, motocicletas e a linha náutica 

Alunos de Mercedes participam 
do projeto “Um rio passa por aqui”

 DIVULGAÇÃO Projeto regional traz de forma artística uma mensagem de conscientizaçãoÜ
ARQUIVO/TRIBUNA DO OESTE

Ü

Grupo rondonense debate os transtornos 
do desenvolvimento intelectual
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Declaração do Imposto de 
Renda exige novos cuidados

PRAZO PARA O CONTRIBUINTE ACERTAR AS CONTAS COM O 
LEÃO DA RECEITA SEGUE ATÉ 29 DE ABRIL

Iniciado no dia 07 de março, o prazo para 
a entrega da declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) vence em 29 de abril de 
2022. Todos os contribuintes com rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano 
de 2021 estão sujeitos ao ajuste na declaração, 
assim como os produtores rurais com receita 
bruta acima de R$ 142.798,50.

O contador Joel Ricardo Hanauer, do 
Escritório Hanauer Contabilidade, de Mare-
chal Cândido Rondon, lembra que também 
devem fazer a declaração as pessoas físicas 
que receberam rendimentos isentos ou tri-
butados na fonte superiores a R$ 40.000,00; 
que obtiveram ganho de capital com a venda 
de bens; que realizaram operações em bolsa 
de valores, mercados futuros e criptomoedas; 
ainda estão obrigados à entrega as pessoas 
físicas cuja posse de bens e direitos supere 
R$ 300.000,00.

Joel menciona que gastos relacionados 
à saúde e instrução do declarante e de seus 
dependentes, mediante comprovantes como 
notas fiscais e recibos, podem reduzir o imposto 
a ser pago. Ele pondera que em determina-
dos casos não é possível restituir os valores 

descontados durante o ano. “Isso porque algu-
mas pessoas possuem mais de uma fonte de 
rendimento, de modo que nessas situações 
pode até mesmo haver recolhimento adicio-
nal de imposto apesar da retenção mensal do 
imposto em folha”, expõe.

Por sua vez, o contador rondonense destaca 
que não existe tributação sobre os bens e direitos 
declarados no IRPF, o que precisa ser informado 
de forma correta na ficha correspondente.

 

l Principais dicas
Joel sugere a adoção de simples cuidados para evitar problemas com a malha 
fina da Receita Federal. “Entre eles o correto preenchimento dos rendimentos 
tributáveis de todas as fontes pagadoras e atenção especial para os valores 
recebidos de empresas. Recebimento de aluguéis ou arrendamentos também deve 
ser informado”, acrescenta.
“Classificar e descrever de forma completa na ficha bens e direitos todos os bens 
imóveis, veículos, ativos financeiros, quotas de empresas e ações. Com descrição 
completa, data de aquisição e correto preenchimento dos campos específicos 
de cada bem ou direito”, enaltece. Além disso, é importante sempre observar 

se o acréscimo do total de bens e direitos de um ano para o outro possui 
justificativa plausível, ou seja, se tem origem ou por rendimentos 

recebidos ou dívidas contraídas, evitando malha fiscal.
O contador prossegue salientando ser necessário informar as 

notas fiscais ou recibos das despesas dedutíveis, da área de 
saúde e educação na ficha de pagamentos. “Outra questão diz 
respeito ao cuidado especial quando informar dependentes, 
haja vista que seus rendimentos também devem ser 
incluídos, podendo até mesmo elevar o imposto a ser pago”, 
orienta. Outra dica é que os produtores rurais precisam 
escriturar o livro caixa. “Caso a receita ultrapasse R$ 4,8 
milhões durante o ano de 2021, a escrituração deve ser 
feita pelo livro caixa digital (LCDPR), tendo o prazo final de 
entrega em 29 de abril deste ano”, diz.
Joel ressalta haver necessidade de preencher 
corretamente os dados bancários para pagamento ou 
restituição do imposto, evitando multas e juros no atraso 
das parcelas.

l Mudanças
As mudanças no IRPF 2022, 
ano-calendário 2021, são 
o maior detalhamento na 
ficha de bens e direitos, 
novos códigos e inclusão 
de criptoativos e NFTs; 
pagamento e restituição 
do imposto via PIX; maior 
detalhamento na descrição 
dos pagamentos efetuados.
O contador alerta sobre a 
importância do contribuinte 
se antecipar e reunir a 
documentação, pois muitas 
vezes leva tempo para obter 
e vem de várias empresas. 
“Quem faz na pressa por 
vezes deixa de declarar 
alguma despesa dedutível, 
ou mesmo no caso de 
declaração complexa acaba 
encaminhando de forma 
equivocada”, finaliza. 

Contador Joel Hanauer: “Quem faz na pressa por 
vezes deixa de declarar alguma despesa dedutível, 
ou mesmo no caso de declaração complexa acaba 

encaminhando de forma equivocada”

Ü

ÜO cidadão precisa estar atento aos detalhes 
e entregar ao contador o máximo de 

documentos para uma declaração correta

DIVULGAÇÃO

TRIBUNA DO OESTE
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1. Descarte problemas de saúde
O cansaço e a fadiga podem ser sinto-

mas de diversas doenças. Por isso, definir 
quais são as causas desse quadro é de 
extrema importância, a fim de identificar 
alguma doença, transtorno ou desequi-
líbrio hormonal.

Passar por uma avaliação médica descarta 
patologias que podem originar sintomas de 
cansaço mental. Isso pode ser feito através de 
um check-up clínico, nutricional e hormonal, 
por exemplo. Buscar por um profissional 
terapeuta ou psiquiatra também pode ser 
eficaz para descartar doenças mentais, como 
depressão, ansiedade e burnout.

2. Se dê um tempo de descanso
“Quando nos sentimos cansados men-

talmente, qualquer estímulo pode ser ainda 
mais exaustivo, então, fazer uma pausa nas 
atividades, desligar o celular e as notifica-
ções, e reservar alguns momentos para si 
próprio pode ajudar a recarregar as ener-
gias”, sugere Roberto Teixeira, psicólogo 
com especialização em Psicoterapia de 
adolescentes e adultos.

Além disso, conforme explica o especialista, 
reduzir o excesso de estímulos sensoriais, 
como fugir de ruídos e fazer uma pausa 
do excesso de luz, também pode ajudar 
no processo de descanso.

3. Identifique o que te deixa exausto
Uma vez que você sabe o que está te 

deixando exausto mentalmente, se você 
puder eliminá-lo da sua vida, é importante 
que você o faça. Assim, você evita maiores 
prejuízos futuros.

Se for algo que você se cobra para fazer, 
pare para pensar se isso realmente vale o 
esforço que você está colocando ou se pre-
cisa ser feito nesse exato momento.

“Agora, se não for possível se livrar com-
pletamente do que está te estressando, tente 
reduzir a quantidade de tempo e energia 
que você gasta com isso. Busque preencher 
seu tempo livre com coisas que o fazem 
feliz”, complementa Brenda Oliveira.

4. Faça pequenas pausas
Faça uma pausa de cinco minutos a cada 

hora para se afastar da sua mesa de trabalho 

ou de alguma atividade que você esteja 
fazendo horas a fio. Seu cérebro, corpo e 
olhos precisam de algum alívio. Aproveite 
esse tempo para esticar o corpo, beber uma 
água e tomar um ar fresco.

5. Entenda seus próprios limites e o quanto 
você pode fazer

Muitas vezes, queremos abraçar o mundo, 
dar conta de todas as coisas e fazer tudo ao 
mesmo tempo. Ainda mais em um mundo 
repleto de informações e com oportunida-
des que vem e vão com a mesma rapidez. 
Contudo, esse pode ser um exercício espe-
cialmente exaustivo.

Entender seus próprios limites e aceitar 
que muitas vezes não será possível fazer 
tudo que você acha que precisa fazer pode 
ser imensamente libertador - além, é claro, 
de te afastar da exaustão mental.

6. Faça algo novo
Experimente fazer algo novo na sua 

rotina, seja comer algo diferente, ir a um 
lugar que você nunca visitou ou assistir a 
algo que nunca se permitiu antes.

Por mais simples que isso possa parecer, 
experimentar coisas novas pode dar um 
impulso de energia, te tirar da zona de con-
forto, te fazer enxergar novas perspectivas 
e proporcionar novas sensações.

7. Pratique o autocuidado
Nos tempos livres, quando bater aquela 

vontade de não fazer nada, faça algo por 
você mesmo. Tome um banho relaxante, 
faça uma automassagem, pratique medi-
tação ou faça algum exercício físico, como 
o yoga, por exemplo.

8. Busque terapia
Há fardos que não precisam ser car-

regados sozinho. Por isso, procurar um 
profissional de saúde mental, como um 
terapeuta, pode te ajudar a entender o 
que você está sentindo e como lidar com 
esse sentimento. Além disso, um terapeuta 
pode ajudar a identificar certos padrões 
de comportamento e promover mudanças 
positivas no estilo de vida.

(Fonte: Revista Minha Vida)

É normal se sentir cansado em diversas situações do dia a dia, seja depois de um expe-
diente corrido no trabalho ou até mesmo por ficar em pé por muitas horas - afinal, o corpo 
cansa. Mas e quando se trata de um tipo de cansaço que afeta a concentração e a forma 
como você processa as informações?

O cansaço mental, ou estafa mental, impacta na sua capacidade de pensar, resolver problemas 
ou processar coisas básicas, como as próprias emoções. Isso pode acontecer quando o cérebro 
recebe muitos estímulos, quando você precisa se concentrar em uma tarefa mentalmente difícil 
por muito tempo ou quando você está estressado.

“A exaustão mental parece uma mistura de cinismo e vazio, junto com uma dificuldade de 
se concentrar e até mesmo uma sensação de desesperança”, explica Brenda Oliveira, psicóloga 
clínica e psicoterapeuta, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

maneiras de 
lidar com 
o cansaço 
mental8SAIBA COMO IDENTIFICAR A 
MANIFESTAÇÃO DOS SINTOMAS Cansaço mental: como identificar?

Sentir-se cansado mentalmente, de forma 
persistente, pode tornar a vida diária bastante 
difícil. Conforme esclarece a psicóloga Brenda 
Oliveira, o cansaço mental está bastante 
relacionado à rotina e aos hábitos de cada 
um. Dessa forma, ele pode se manifestar de 
muitas maneiras diferentes, por meio de:
• Falta de interesse em atividades diárias;
• Falta de motivação no trabalho e na vida 
pessoal;
• Sentimento persistente de estar sobrecarre-
gado e estressado;
• Dificuldade de concentração e distração 
constante;
• Procrastinação;
• Irritabilidade e mau humor;
• Fadiga;
• Mudanças no padrão de sono;
• Sentimento de desesperança.
“Esses sinais, geralmente, começam a apare-
cer gradualmente, mas podem ficar mais evi-
dentes durante períodos de estresse extremo, 
uma vez que seu cérebro passa a trabalhar 
mais do que o normal”, elucida a especialista.

DIVULGAÇÃO

A maneira correta de contornar os problemas gerados pelo cansaço mental varia de acordo com o motivo da exaustão e da rotina de cada pessoa. O pri-
meiro passo é identificar os sinais da exaustão mental e entender o quanto isso está impactando no dia a dia.

A boa notícia é que existem formas de lidar com o cansaço mental que englobam mudanças simples no estilo de vida. Pensando nisso, separamos algumas 
atitudes que podem te ajudar a lidar com a exaustão mental:

COMO LIDAR COM O CANSAÇO MENTAL?

 A exaustão 
mental parece 
uma mistura de 
cinismo e vazio, 
junto com uma 
dificuldade de 
se concentrar e 
até mesmo uma 
sensação de 
desesperança 
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culinária

Palavra cruzada

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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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
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.
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te do leite e acrescente ao creme.
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morangos. Leve para gelar por
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 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
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Divirta-se, pisciano. E encontre 
as melhores companhias para 
conversar e fazer coisas que você 
gosta. É um bom momento para 
cuidar mais de você e dos seus 
queridos.
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É hora de olhar para suas emoções 
mais profundas. Cuide de você e dê 
tempo ao tempo, sem fazer nada 
com muita pressa ou ansiedade. E 
não tenha medo de se colocar em 
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Muita calma nessa hora. É importante 
não correr demais, não fazer nada por 
impulso. O céu do momento pede 
mais paciência e foco em você para 
não desperdiçar tempo ou energia 
ou colocar tudo a perder.
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São dias de grandes oportunidades. 
Você pode se sentir mais inspirado 
e as conversas da semana tendem 
a ser super profundas. Assuntos de 
trabalho podem trazer grandes e 
boas novidades.
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aproximadamente 3 horas.

Um bom momento para definir os 
próximos passos nos seus projetos 
mais importantes, taurino. Porém, 
é melhor esperar um pouco para 
agir. Cuidado com o risco de brigas 
e rupturas nas relações.
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C u i d e  d o s  s e u s  a f e t o s , 
capricorniano. E lembre-se que 
você não precisa ser forte o tempo 
todo. Descanse ou peça ajuda 
sempre que precisar.
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Cuide de sua rotina. E cuide também 
da saúde. É um momento mais 
intenso e você pode se sentir mais 
estressado. Tire um tempo pra cuidar 
do seu bem estar.

Um bom momento para repensar a 
forma como tem se dedicado a outras 
pessoas. É importante que sua relação 
tenha equilíbrio entre o dar e o receber. 
Não se deixe levar pela pressão ou 
cobranças que não façam sentido.

É importante estabelecer prioridades 
e saber qual o momento certo de agir. 
São dias para preparar, organizar e 
cuidar de detalhes. Use sua intuição 
e, se já estiver decidido de alguma 
coisa, comunique sem medo.

Um novo ciclo está começando. Com 
o ano novo astrológico, seu próprio 
ano pessoal tem início e é hora de 
colocar energia nos seus projetos mais 
importantes. Mas não deixe de dedicar 
tempo e atenção a casa e a família.

É um momento importante e vale a 
pena pensar no que você quer para 
os próximos meses. Dê um passo 
nessa direção. Mas cuidado com a 
ansiedade que o momento também 
pode trazer.

Um bom momento para mudar 
alguma coisa. Vale mudar hábitos 
e padrões que deixem sua vida mais 
saudável e feliz. É um bom momento 
para as relações, sejam amorosas 
ou profissionais.

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 
• 5 xícaras de arroz branco cozido
• 500 gr de bacon em cubos
• 300 gr de linguiça calabresa em cubos
• 1 cebola picada
• 1 dente de alho picado
• 1 lata de milho
• Azeitona a gosto
• 1 lata de molho de tomate
• 1 xícara de água
• 1 envelope de tempero pronto
• Sal e pimenta do reino a gosto
• 3 ovos
• 1 e 1/2 xícara de leite
• 400 gr de muçarela ralada
• 50 gr de queijo parmesão ralado
• Margarina para untar
• Salsinha e ovos cozidos para decorar

Em uma panela, frite o bacon e a lin-
guiça, acrescente a cebola e o alho e deixe 
dourar. Acrescente o milho, a azeitona, o 
molho de tomate, a água e o tempero 
pronto e deixe cozinhar por cinco minutos 
aproximadamente, depois misture ao arroz 
cozido. Bata os ovos com o leite. Arrume 
o arroz em um refratário untado com a 
margarina. Jogue a mistura do leite com 
os ovos por cima e acrescente a muça-
rela, mexa levemente. Distribua o queijo 
parmesão ralado por cima. Leve ao forno 
pré-aquecido, em temperatura média, para 
gratinar por aproximadamente 25 minutos. 
Decore com a salsinha e os ovos cozidos. 
Sirva com salada de alface e tomate.

Arroz à Carbonara

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Atear
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Ratificação de Justificativa 
Dispensa de Licitação   nº 17/2022 

 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:  Aquisição de 08 (oito) unidades de sinalização com parede dupla 
tipo cavalete de trânsito (sinalização de trânsito em polietileno) de plástico vazado, para ser utilizado como sinalização pela 
autarquia, em situação de expurgos abertos e de desligamentos na área afetada. Empresa: MM SINALIZAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 13.851.664/0001-06 Responsável: Rodrigo Colleone Valor 
Total: de R$ 3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais), sendo o preço unitário de R$ 465,00 (quatrocentos e sessente e 
cinco reais) para cada placa cavalete de sinalização. Prazo de Entrega: Em até 10 (dez) dias, após Ordem de Compra. 
Forma de Pagamento: Em até 10 ddl, após a entrega e recebimento. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de 
Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 23 de março de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria 
Municipal 100/2021 
 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 12/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022* 

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de 01 (um) poço tubular profundo, denominado de Ponto 16, 
devidamente identificado, localizado Lote Rural nº 104/A, do 20º Perímetro, Linha Arroio Fundo, neste município de Marechal 
Cândido Rondon - PR, incluso serviços de perfuração, revestimento, cimentação, coleta de solo/rochas por camadas para 
fins de análises, teste de alinhamento e verticalidade, teste de vazão, relatório técnico construtivo, analise da água e 
outorga, Item 01. CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR 
CONTRATADA: Água Boa Poços Artesianos – Eireli CNPJ: 02.486.286/0001-92 RESPONSÁVEL: Jader Martins de Melo  
VALOR: de R$ 104.268,00 (Cento e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais).  EXECUÇÃO: 21/03/2022 à 21/05/2022 
VIGÊNCIA: 21/03/2022 à 21/07/2022  DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 15 de março de 2022. 
Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Jader Martins de Melo, Contratada. Testemunhas: Geomar Diesel, Jair Bendo 
Documentos na integra em: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2022* 
OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de 01 (um) poço tubular profundo, denominado de Ponto 02, 
devidamente identificado, localizado Lote Rural nº 104/A, do 20º Perímetro, Linha Arroio Fundo, neste município de Marechal 
Cândido Rondon - PR, incluso serviços de perfuração, revestimento, cimentação, coleta de solo/rochas por camadas para 
fins de análises, teste de alinhamento e verticalidade, teste de vazão, relatório técnico construtivo, analise da água e 
outorga, Item 02. CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR 
CONTRATADA: Água Boa Poços Artesianos – Eireli CNPJ: 02.486.286/0001-92 RESPONSÁVEL: Jader Martins de Melo  
VALOR: de R$ 104.268,00 (Cento e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais).  EXECUÇÃO: 21/03/2022 à 21/05/2022 
VIGÊNCIA: 21/03/2022 à 21/07/2022  DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 15 de março de 2022. 
Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Jader Martins de Melo, Contratada. Testemunhas: Geomar Diesel, Jair Bendo 
Documentos na integra em: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações 

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo de Compras nº 14/2022 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2022* 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de serviços elétricos, para execução de serviços de alteração 
do padrão de entrada/posto de transformação junto ao PTP 015, visando aumento de carga na UC 94980420. 
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR. CONTRATADA: Eletro Caf 
Comércio de Materiais Elétricos Ltda – EPP. RESPONSÁVEL: Emerson Jose Cardoso. VALOR:  R$ 99.854,64 (noventa e 
nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).  EXECUÇÃO: 21/03/2022 à 21/07/2022 
VIGÊNCIA: 21/03/2022 à 21/08/2022 DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de março de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo; Estacilio Jose Cardoso, Contratada. Testemunhas: Geomar Diesel, Bento Reckziegel.  
 *Documentos na íntegra em: www.saaemcr.com.br, link: Licitações 
 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 27/2022 – Dispensa Nº 16/2022 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2022* 

OBJETO: Contratação de Empresa para Serviços de Locação de 02 (dois) Containers, sendo de tamanhos: 2,45x6,00x2,5m 
e 1,30x2,00x2m, para fins de Sala de Operação, contendo Ar Condicionado, portas e janelas e banheiro com porta, com 
vaso sanitário, ducha e lavabo. CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – 
PR CONTRATADA: Costa Oeste Locação e Franquias de Contêineres Ltda CNPJ: 19.572.745/0001-53 RESPONSÁVEL: 
Pedro Adilson Haag VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais). EXECUÇÃO: 18/03/2022 à 18/11/2022 VIGÊNCIA: 18/03/2022 
à 18/12/2022  

DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de março de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Pedro 
Adilson Haag, Contratada. Testemunhas: Geomar Diesel, Alexandre Hawerroth.   Documentos na integra em: 
www.saaemcr.com.br,  link: Licitações 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021* 
Pregão Forma Eletrônica nº 05/2021 – SRP - Ata de Registro de Preços nº 08/2021. 

OBJETO: Aquisição de combustível com retirada parcelada de Gasolina Comum, devidamente relacionado e especificado 
no processo licitatório, modalidade Pregão Forma Eletrônica nº 05/2021 CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR CONTRATADA: Auto Posto Tonin Ltda. CNPJ: 04.336.816/0001-41 
RESPONSÁVEL:  Marcos Antônio Tonin VALOR: R$ 73.506,85 (setenta e três mil, quinhentos e seis reais e oitenta e cinco 
centavos). EXECUÇÃO: 24/03/2022 à 24/07/2022  VIGÊNCIA: 24/03/2022 à 30/07/2022 DATA E ASSINATURAS: Marechal 
Cândido Rondon (PR), 22 de março de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Marcos Antonio Tonin, Contratada. 

* Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br – link Licitações. 
ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo: Concorrência Nº 02/2019 Objeto: Contratação de Empresa de construção civil para edificação da Unidade 
Técnica Operacional desta Autarquia Municipal – SAAE, atendendo ao memorial descritivo, especificações técnicas, 
projetos e demais documentos constantes no edital de Concorrência nº 02/2019. Espécie: Termo Aditivo V – Contrato 
Administrativo nº 22/2020 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR 
Fornecedora: Construtora Geram Ltda. CNPJ: 12.350.938/0001-10 Responsável: Damiano André Geram 
Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, incisos I, II e V, da Lei Federal nº 8.666/93 Justificativa: Prorrogação de prazos e 
alteração do cronograma físico-financeiro Prazo de execução: 13/04/2022 Prazo de vigência: 13/05/2022 
Valor aditado: O valor inicialmente contratado não sofrerá acréscimo. Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon 
(PR), 21 de março de 2022, Vitor Giacobbo, Diretor Executivo, e Damiano André Geram, Contratada.  
* Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br Link (Licitações). 

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 16/2022* 
Ata de Registro de Preços n° 06/2021 

Processo de Compras Nº 11/2021 – Pregão Forma Eletrônica Nº 02/2021 – SRP  
OBJETO: Aquisição de Rochas Trituradas, sendo: Pedra brita nº 1, Pedrisco Pó de Pedra e Rachão Limpo. 
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon (PR) – CNPJ: 
76.878.669/0001-42 CONTRATADO: Eloisa Doroti Nunes Dalmina CNPJ: 04.529.704/0001-07 RESPONSÁVEL: Neuri 
Dalmina VALOR TOTAL: R$ 23.726,00 EXECUÇÃO: 17/03/2022 à 17/03/2023 VIGÊNCIA: 17/03/2022 à 27/03/2023 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon – PR, em 04 de março de 2022, Darci Ervino Schitz, Contador; 
competência delegada através do Decreto 070/2022 e Neuri Dalmina, contratada.  * Documentos na íntegra disponíveis em: 
www.saaemcr.com.br – link: Licitações. 

RETIFICAÇÃO 
(Publicado no Diário Oficial do Município – DOM, edição nº 2.452, pág. 20, de 16/03/2022 e  

Jornal Tribuna do Oeste, edição nº 205 de 17/03/2022) 
ADITAMENTO CONTRATUAL Processo de Compras Nº 87/2021 
Modalidade: Pregão Forma Eletrônica nº 27/2021 – SRP  Espécie: Aditivo II – Ata Sistema de Registro de Preços nº 
18/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR 
Fornecedora: Posto de Combustíveis Batschke Ltda.  CNPJ: 04.975.698/0001-11 Responsável: Ademar Batschke 
Justificativa: Realimento do valor Fundamento Legal: Art. 65, II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de Combustível 
Óleo Diesel S-500. Realinhamento de valor a partir de 16/03/2022. Preço Unitário por litro de: R$ 5,21 para R$ 6,50 
Valor Aditado: R$ 36.890,14 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa reais e catorze centavos) Data e Assinaturas: 
Marechal Cândido Rondon (PR), 14 de março de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Ademar Batschke, Contratada. * 
Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br – link Licitações. 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 87/2021 
Modalidade: Pregão Forma Eletrônica nº 27/2021 – SRP  
Espécie: Aditivo III – Ata Sistema de Registro de Preços nº 18/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR Fornecedora: Posto de Combustíveis Batschke Ltda.  CNPJ: 04.975.698/0001-
11 Responsável: Ademar Batschke Justificativa: Realimento do valor - Decréscimo de valor. Fundamento Legal: Art. 65, 
II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de Combustível Óleo Diesel S-500. Realinhamento de valor a partir de 
23/03/2022.  Preço Unitário por litro de: R$ 6,50 para R$ 6,13 Valor Aditado: decréscimo de R$ 10.054,01 (dez mil, 
cinquenta e quatro reais e um centavo) Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 22 de março de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo; Ademar Batschke, Contratada. 
* Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br – link Licitações. 
 
OBS: Documentos na íntegra disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município – www.mcr.pr.gov.br 

Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em  de 
março 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 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 012/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte de materiais que serão utilizados no alargamento da ponte 
sobre o Rio Arroio Fundo, conforme Convênio nº 010/2021 SEIL. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Trans Meert Transportes Rodoviários 
CNPJ DO CONTRATADO: 12.520/.855/0001-22 
REPRESENTANTE: Rosmélio Meert 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 40 (quarenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$4.000,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 16 de janeiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Trans Meert Transportes Rodoviários. Testemunhas: Jefferson Evandro Dahmer, 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Walter Carneiro Kruger, Fiscal de Contrato - SMI 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p6234e43645dc3 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: VACCARIN & ALFF LTDA - ME 
CNPJ: 18.574.431/0001-27 
REPRESENTANTE: KARLA GRACIELLE VACCARIN 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6238caa88051f  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 012/2022 

 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 012/2022, para a 
Contratação de serviços de transporte de materiais que serão utilizados no alargamento da ponte 
sobre o Rio Arroio Fundo, conforme Convênio nº 010/2021 SEIL, torna público a presente ratificação da 
justificativa de Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviços de transporte de materiais que serão utilizados no 
alargamento da ponte sobre o Rio Arroio Fundo, conforme Convênio nº 010/2021 SEIL. O serviço 
deverá ser realizado conforme indicado no Termo de Referência, anexo a este processo. O prazo de 
execução do objeto do contrato será de 10 (dez) dias. O valor total a ser pago será de R$ 4.000,00 (Quatro 
mil reais). O pagamento será realizado em 10 (dez) dias úteis após a realização dos serviços. Este objeto 
será executado pela empresa Trans Meert Transportes Rodoviários – Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 
12.520.855/0001-22, estabelecida na Rua Alecrim, nº 833, Loteamento Augusto I, nesta cidade de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná.  

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93, conforme devidamente justificado no processo licitatório. 
 
Gabinete do Prefeito, em 16 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO  
  

 
 

     
       

 
 
 
 
  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar. 
Valor Máximo: R$ 1.312.796,40 (Um milhão, trezentos e doze mil, setecentos e noventa e seis reais e 
quarenta centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 18 de março de 2022, até às 08:00 horas do dia 13 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 13 de abril de 2022, no 
Portal de Compras  – https://bllcompras.com/  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras - https://bllcompras.com/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras: https://bllcompras.com 
Dúvidas: Por 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 16 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
  

 
 

     
       

 
 
 
 
  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 026/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha, para ser utilizados pelas Secretarias 
Municipais. 
Valor Máximo: R$ 936.430,88 (Novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e oito 
centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 18 de março de 2022, até às 08:00 horas do dia 14 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 14 de abril de 2022, no 
Portal de Compras  – https://bllcompras.com/  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras - https://bllcompras.com/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras: https://bllcompras.com 
Dúvidas: Por 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 17 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
  

 
 

     
       

 
 
 
 
  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 027/2022, através do Sistema de Registro de Preços e exclusivo para 
MPE, conforme L. C. nº 123/2006 e alterações 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para as Escolas Municipais e CMEIs. 
Valor Máximo: R$ 281.850,70 (Duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta 
centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 18 de março de 2022, até às 08:00 horas do dia 18 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 18 de abril de 2022, no 
Portal de Compras  – https://bllcompras.com/  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras - https://bllcompras.com/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras: https://bllcompras.com 
Dúvidas: Por 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 17 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 028/2022 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de veículo com capacidade de 07 (sete) lugares, para a Secretaria de Esporte e Lazer. 
Valor Máximo: R$ 132.050,60 (Cento e trinta e dois mil, cinquenta reais e sessenta centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 21 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 12 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 12 de abril 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 18 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2022 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de veículo tipo Van com acessibilidade para cadeirante, para a Secretaria de Saúde. 
Valor Máximo: R$ 290.980,00 (Duzentos e noventa mil, novecentos e oitenta reais). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 21 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 13 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 13 de abril 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 18 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde e suas unidades descentralizadas. 
Valor Máximo: R$1.160.891,30 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 21 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 25 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 25 de abril de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 18 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 
CNPJ: 75.014.167/0001-00 
REPRESENTANTE: Dilson Nunes Da Silva  
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6231c72c0b23d  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: NUTRIÇAO ORIGINAL LTDA 
CNPJ: 18.500.770/0001-69 
REPRESENTANTE: Marco Valerio Carvalho 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 198.800,00 (cento e noventa e oito mil e oitocentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62346efdc192f 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP 
CNPJ: 00.339.246/0001-92 
REPRESENTANTE: Marcos Aurelio De Araujo Filho 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6238c9528ca3f  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 
CNPJ: 28.921.456/0001-03 
REPRESENTANTE: ANA LUCIA DE MATOS 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6238cd6b7b976  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 31.423.546/0001-89 
REPRESENTANTE: CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, climatizadores e peças de reposição, para a 
manutenção das Secretarias Municipais. 
VALOR: R$ 7.769,28 (sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). 
VALIDADE: 15/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 15/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6238d9148a02e 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 
CNPJ: 36.521.392/0001-81 
REPRESENTANTE: GUSTAVO OLIVEIRA 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, climatizadores e peças de reposição, para a 
manutenção das Secretarias Municipais. 
VALOR: R$ 201.852,52 (duzentos e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). 
VALIDADE: 15/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 15/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6239ad5e15ce4  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: PROAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA 
CNPJ: 39.777.798/0001-18 
REPRESENTANTE: DONIZETE DE ALCANTARA FÉLIX 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, climatizadores e peças de reposição, para a 
manutenção das Secretarias Municipais. 
VALOR: R$ 2.793,00 (dois mil e setecentos e noventa e três reais). 
VALIDADE: 15/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 15/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6239aeddcbba4   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI 
CNPJ: 41.401.446/0001-05 
REPRESENTANTE: NIXON VIEIRA FRANCO 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, climatizadores e peças de reposição, para a 
manutenção das Secretarias Municipais. 
VALOR: R$ 69.643,50 (sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). 
VALIDADE: 15/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 15/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6239afd99ac88  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 71/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 013/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto na Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, de 21/06/93, Art.24, inciso II, e tendo em vista o 
parecer Jurídico corroborado pela deliberação da Comissão de Licitações, exarado no procedimento 
Dispensa nº 013/2022, para a aquisição de barras de viga “u” para fabricação de bancos em metal para 
abrigos de passageiros (pontos de ônibus) do município, conforme necessidade justificada nos autos de 
Dispensa de Licitação, torna público a presente ratificação da justificativa de Dispensa de licitação, na forma 
seguinte: 
 OBJETO: Aquisição de barras de viga “u” para fabricação de bancos em metal para abrigos de 
passageiros (pontos de ônibus) do município. O fornecimento será de 07 (sete) dias úteis a contar do 
encaminhamento da nota de empenho. O prazo de execução será de 20 (vinte) dias a contar da assinatura 
do contrato e o de vigência será de 50 (cinquenta) dias. O pagamento será efetuado conforme a aquisição do 
objeto, em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega. Este objeto será fornecido pela empresa 
INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 81.050.312/0001-01, estabelecida 
na Rua Eloi Lohmann, nº 333, Parque Industrial II, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do 
Paraná, através de Dispensa de Licitação, ao valor total de máximo de R$3.098,10 (Três mil, noventa e oito 
reais e dez centavos). 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada na Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, de 
21/06/93, Art.24, inciso II. Gabinete do Prefeito, em 16 de março de 2022. (a.a) Marcio Andrei Rauber - 
PREFEITO 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 011/2022 
OBJETO: Contratação de serviço de 2ª revisão de garantia e aquisição de peças para manutenção do 
veículo Volkswagen Gol, Frota 561, e serviço de 3ª revisão de garantia e aquisição de peças para 
manutenção do veículo Volkswagen Gol, Frota 562, ambos pertencentes à Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Fancar Automóveis Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 75.953.521/0003-24 
REPRESENTANTE: Nelvio Perin 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$1.113,48 
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 14 de janeiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Fancar Automóveis Ltda. Testemunhas: Josiane Daniela Laborde Rauber, Secretária 
Municipal de Assistência Social e Jenice Corte Loch, Fiscal de Contrato - SMAS 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p6234d6ce7aa82 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 



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 (24)
Raquel Maffei, Ivete Back, Anderson Fischer, Dionei Faccin, Freitag 
Neunfeld, Jhony Boroski, Rosane Schneider, Camila Araújo

l SEXTA (25)
Josane Rauber, José Rech, Maria Isabell, Hilario Silva Hilario, Jeferson 
Lazaro, Tita Fiori, Agnaldo Barbosa, Maria Jose Pereira Batistini, 
Reinar Klagges Seyboth, Wiliam Giacobbo, Andriele Gireli Do Gito, 
Dany Galegahh, Emanuelle Fatima Weiss Cardozo, Maidi Rosane 
Ratke, Djessyca Schaefer Hollmann e Khaley Kassion Klein

l SABADO (26)
Karina Eduarda Zuse Weiss, Claucir Maria, Jesiane Souza, Karina 
Marilei Richter, Rozange De Lara Batista, Gelci Kempfer, Arno 
Braulio Figur, Cristina Langner Frank, Vilson Da Silva, Cleyton 
Gonçalves, Noeli Hoelscher Lammel, Maidi Wutzke, Rozange De 
Lara Batista, Jair Matte e Ikey Luan Lopes

l DOMINGO (27)
Sila Maria Gonçalves Kochem, Marlon Giehl, Lori Speck, Maria 
Solange Nunes, Rosane Kozerski Kunzler, Priscilla Teles Ramos, 
Andressa Besen, Luciani Thome de Souza, Angelica Ana Lenz 
Muller e Louize Andressa Schneider

l SEGUNDA (28)
Geovana Vorpagel, Viviane Silva, Janete Maciel, Itamar Bade, 
Verner Balkau, Abdell Sannan, Jacionete Nunes, Rodrigo Freitas, 
Jessica Stoef, Tamara Kunzler Rambo e Ivã Carlos Moellmann

l TERÇA (29)
Rosângela Alves, Noimi Petry, Liliana Custodio, Cristiane Rohde 
Ayres, Adriana Michalski, Rosangela Alves, Aline Rejala, Paulo 
Henrique Schu, Claudete Freiberger, Fabiano Lazarotto, Eliane 
Graciela Bianchessi, Valnice Schneider, Fabio Weiss, Anderson Luis 
Eich e Raquel Bruch

l QUARTA (30)
Tania Koch, Karine Munarini, Marise Cerny, Leandro Anschau, 
Edi Trento, Leandro Souza, Tati Suzbacher, Juliana Dilkin, Vagner 
Wilbert, Leila Rejane Vorpagel, Mariza Moraes, Erica Michaelsen, 
Analise Sonntag Rönnau, Jaqueline Galvão, Walace Clasen, 
Douglas Barella e Gabrielle Reuters

Aniversariantes da Semana  

 O tim tim da semana vai 
para o Secretário de Viação 
e Obras do município de 
Mercedes, Jacson Lucian, 

que aniversária no sábado 
(26). Na foto acompanhado 

da esposa Daiane e dos 
filhos do casal

Viviane Zarnot em 
belo registro da Leila 

Fotografias

Toda a simpatia do casal Lari  
e Ani Hitz, de Nova Santa 
Rosa. Ontem (23) o casal 
comemorou o aniversário dele

Karim Hermes 
Fulber é a 

aniversariante deste 
domingo (27). Ela 

recebe homenagem 
do esposo Lenon e da 

filha Julia, eles são 
de Mercedes

Emanuelle Fatima Weiss Cardozo completa
 mais um ano de vida no dia 25. Parabéns!



Municípios18 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
24 de março de 2022

TRECHOS DAS RUAS PARANÁ E SANTA CATARINA PASSARÃO A SER BINÁRIOSÜ

Mudanças no sentido de vias estão sendo 
realizadas na região central de Marechal  

Competir no seco e molhado 
no último fim de semana, dias 
17, 18 e 20, não foi problema 
para Rafaela Francener Fritz, de 
Quatro Pontes. Ela conquistou o 
3º lugar na etapa final do Cam-
peonato Paranaense de Rodeio 
Três Tambores - CPRTT, que ocor-
reu durante a Expo Umuarama. 

Rafaela ainda fez o melhor tempo 
da semifinal.

No campeonato geral, que 
começou em 2019 e parou com 
a pandemia da Covid-19, a qua-
tro-pontense se classificou em 
15º lugar. Ela recebeu apoio 
do Departamento de Esportes 
para competir. 

Para dar maior fluidez ao tráfego 
e implantar um modelo de trânsito 
mais moderno e seguro, o municí-
pio de Marechal Cândido Rondon 
também adere ao sistema viário 
binário, que consiste em transfor-
mar vias paralelas de mão dupla 
em ruas com sentido único.

Nesta semana, a empresa res-
ponsável pelas obras de recape 
asfáltico de ruas na região central 
da cidade rondonense, realiza a 
sinalização horizontal através da 
pintura com material termoplástico. 
Já podem ser observadas algumas 
mudanças no sentido de vias e de 
preferenciais. Assim que o tempo 
permitir, a pintura será retomada.

Conforme o secretário de 
Mobilidade, coronel Welyng-
ton Alves da Rosa, as mudanças 
que estão sendo implementadas 
foram aprovadas pelo Conselho 
Executivo de Trânsito (Coetran). 
Trechos das ruas Paraná e Santa 
Catarina passam a ser binários, da 
rua Dom João VI até a rua Cabral, 

ou seja, a rua Santa Catarina pas-
sará a ser mão única nesse trecho 
no sentido bairros-centro, já a 
Paraná também será mão única, 
mas do sentido centro-bairros, 
seguindo o sentido já existente 
na região central.

Outra alteração será a mudança 
de preferencial no cruzamento das 
ruas Mem de Sá e Santa Catarina. A 
preferencial será para quem transita 
na Mem de Sá, e não mais para 
quem dirige pela rua Santa Catarina, 
como vinha acontecendo.

“São alterações que visam 
aumentar a segurança, facilitar 
o acesso ao centro e também o 
escoamento dos veículos do centro 
para os bairros, ou seja, um modelo 
de trânsito moderno e eficiente. 
Pedimos a atenção dos motoristas. 
A pintura horizontal está sendo 
realizada e, na sequência, as pla-
cas serão instaladas”, destacou o 
coronel Welyngton.

O secretário de Mobilidade 
pede a atenção dos motoristas.

 Empresa realiza a sinalização horizontal através da pintura com material 
termoplástico. Já podem ser observadas algumas mudanças no sentido de vias 

DIVULGAÇÃO

Ü

 A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Nova Santa Rosa 
divulgou recentemente o informe 
semanal da dengue, que registrou 
334 casos confirmados da doença, 

sendo 68 confirmados pelo Lacen 
e 266 confirmados por laboratórios 
particulares. O secretário de Saúde, 
Noedi Hardt, explicou que Nova 
Santa Rosa vive um momento de 

 A representante do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, doutora Ângela 
Christiane Lunedo de Mendonça, 
conduzirá um treinamento em 
Marechal Cândido Rondon. A ati-
vidade será realizada no auditório 
do Isepe, das 8h30 ao meio-dia 
de sexta-feira (25).

Trata-se de um evento orga-
nizado em parceria pela adminis-
tração municipal, por intermé-
dio da Secretaria de Assistência 
Social e do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), e pelo 
governo do estado. o público-
-alvo da capacitação é formado 
por equipes técnicas, conselheiros 
tutelares, conselheiros de direito 
e demais integrantes da rede de 
proteção. O projeto está direcio-
nado à importância do trabalho 
em rede para a proteção integral 
da criança e do adolescente.

Representante estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente estará amanhã em Marechal 
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epidemia causada pela dengue e 
pediu a colaboração dos munícipes. 
A coordenadora da Saúde, Kellen, 
também expôs o que está sendo 
feito para frear o aumento dos casos 
de dengue no município. 

A administração municipal 
vem realizando diversas ações de 
combate à dengue, a exemplo de: 
aplicação de inseticida com bomba 
costal motorizada, arrastão, orien-
tações e visitas diárias dos agentes 
de endemias.

Epidemia de dengue preocupa autoridades de Nova Santa Rosa
 

Ângela Mendonça conduzirá 
treinamento agendado para a manhã 

de sexta-feira (25), no Isepe

Ü

Vice-prefeito, Noedi Hardt, e 
coordenadora da Saúde, Kellen, 

durante explanação

Ü

 D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

Quatro-pontense conquista 
o 3º lugar no Paranaense 

de Três Tambores

 Rafaela Francener Fritz: destaque na etapa final DIVULGAÇÃO Ü
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LEILÃO FOI REALIZADO NESTA TERÇA-FEIRA EM SÃO PAULO. PROPOSTA VENCEDORA FOI DE R$ 375 MILHÕES – ÁGIO DE 350%. A CONCESSÃO É A MAIOR DO 
SETOR DE PARQUES JÁ REALIZADA NO BRASIL

Ü

Nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu 
deve dobrar número de turistas em Foz

Recebeu LOR 
IVETE FATIMA GONÇALVES e ONEI ADIR GONÇALVES, tornam público 
que receberam do Instituto Água e Terra - IAT, a Licença de Operação 
de Regularização com validade até o dia 16/03/2028, da atividade de 
piscicultura sistema intensivo a ser implantado no imóvel na Linha 
Gaúcha, município de Santa Helena/PR.

Recebeu LOR 
RAQUEL BORTOLINI E OUTROS, tornam público que receberam do Instituto 
Água e Terra - IAT, a Licença de Operação de Regularização com validade 
até o dia 11/03/2028, para a atividade de piscicultura sistema intensivo, 
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 EMISSÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
Gilmar Paslauski, torna público, que recebeu do IAT, Licença de Operação 
de ampliação, para empreendimento de Suinocultura, modalidade termi-
nação, porte médio, com validade até 20/09/2024, implantado no distrito 
de Santa Rita do Oeste, município de Terra Roxa, estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
Valdemiro Scherpinski torna público, que recebeu do IAT, Licença Prévia 
de ampliação, para Empreendimento de Suinocultura, porte médio, 
modalidade terminação, com validade até 18/03/2023, a ser instalado 
na Linha Guaçu, distrito sede, município Nova Santa Rosa, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
RENATO HERMANN torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Operação para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO 
instalada NO LOTE RURAL N°16/17/18/19 DO 35RPERÍMETRO, 
DISTRITO DE SÃO ROQUE, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
RENATO HERMANN torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
de Operação para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO 
instalada NO LOTE RURAL N°16/17/18/19 DO 35°PERÍMETRO, 
DISTRITO DE SÃO ROQUE, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Ademir Roque Beathalter, Rejanete Gabbi Beathalter e Lucas Felipe 
Beathalter, tornam público que receberão do IAT, a Licença Ambiental 
Simplificada da ampliação da atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 1.100 animais,  implantada em Parte do Lote 
Rural Número 01 da Gleba 12 - Distrito De São Roque - Santa Helena 
– Pr, com validade até 25/03/2028.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
VARA CÍVEL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PROJUDI

Rua Paraíba, 541 - centro - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP: 85.960-000 - Fone: (45) 3284-7412 - E-mail:

mcr-1vj-e@tjpr.jus.br

 
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL, FAZENDA PÚBLICA E COMPETÊNCIA DELEGADA

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ

 Rua Paraíba, nº 541 - CEP 85.960-000   - fone/fax (45)3284-1769

 Sonia Cristina Pratas

   Escrivã
     

EDITAL DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS: J. C. PRIESNITZ ME, CNPJ nº 18.577.493/0001-92 e JULIO CESAR

PRIESNITZ, CPF nº 052.579.659-25, com prazo de 30 (trinta) dias.

 
Por determinação da Dra. JULIANA CUNHA DE OLIVEIRA DOMINGUES, MM.ª Juíza de Direito da Vara Cível, Fazenda

Pública e Competência Delegada da Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, foi expedido o presente Edital

de citação dos Executados  J. C. PRIESNITZ ME, CNPJ nº 18.577.493/0001-92 e JULIO CESAR PRIESNITZ, CPF nº

, atualmente em lugar incerto, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague(m) o débito exequendo, acrescido052.579.659-25
das demais cominações legais, sob pena de não o fazendo, ser(em) penhorado(s) o(s) bem(ns) indicado(s) pelo(a)(os)

Exequente na inicial e para opor embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 

 Para a hipótese de pronto pagamento, fixados os honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida, osOBSERVAÇÃO:

quais serão reduzidos pela metade na hipótese de o executado efetuar o pagamento integral em 3(três) dias, como preceitua o

parágrafo único do mesmo artigo.  No prazo para embargos, reconhecendo o crédito exeqüendo e comprovando o depósito de

30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogados, poderá o(a)(s) executado(a)(s)

requerer(em) seja admitido a pagar o restando em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de

1% (um por cento) do mês (art. 916 CPC),  que no caso de parcelamento, o inadimplemento de qualquer uma dasCIENTE

parcelas implicará vencimento antecipado de todas as demais, com a imediata execução, aplicando-se multa de 10% (dez por

cento) sobre o valor das prestações faltantes e vedada a oposição de embargos.

 
 Duplicatas de Venda MercantilTÍTULO:

  DE  em que é Exequente: :PROCESSO AUTOS n. 0007179-26.2017.8.16.0112 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL H2

 e Executado: COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA – EPP J. C. PRIESNITZ ME, CNPJ nº

18.577.493/0001-92 e JULIO CESAR PRIESNITZ, CPF nº 052.579.659-25.

 R$ 5.329,11, acrescida das cominações legais.VALOR DA EXECUÇÃO:
 30 (trinta) diasPRAZO DO EDITAL:

 Este processo tramita de forma virtual, através do sistema eletrônico PROJUDI, cujo endereço na web é OBSERVAÇÃO:

https://portal.tjpr.jus.br/projudi/.

 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, datado eletronicamente. Eu, Cristiane Queiroz Fischer, Auxiliar Juramentada, o

digitei.

          

Sonia Cristina Pratas
Escrivã da Vara Cível, Fazenda Pública e Competência Delegada

documento assinado digitalmente

Subscrição autorizada pela Portaria n°03/2019
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 
ELTON JOSÉ STEIN e ELENIR SALETE R. STEIN tornam público 
que  receberam do IAP a LICENÇA PRÉVIA para o empreendimento 
de SUINOCULTURA - CRECHÁRIO, localizado no LR 70/71 – Per. 46 
-  estrada para Vista Alegre –  Município de Entre Rios do Oeste – Pr
 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
EUCLIDES RABELO, torna público que recebeu do IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada para a atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 1.800 animais, implantada no Lote Rural Número 
68 da Gleba 08, localizado no distrito de Dom Armando no município 
de Missal – PR, com validade até 25/03/2028.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Carla Stulp, Jessica Luiza Botega, Joares Roque Botega, Marta Stulp 
Botega E Mateus Felipe Botega, tornam público irão requerer ao IAT, 
a Licença de Operação para a atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 3.500 animais, implantada em Parte do Lote 
Rural Número 79 - Linha Felicidade – Distrito de São Clemente - Santa 
Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
EUCLIDES RABELO, torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada para a atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 1.800 animais, a ser implantada no Lote Rural 
Número 68 da Gleba 08, localizado no distrito de Dom Armando no 
município de Missal – PR.

 O Parque Nacional do Iguaçu, 
principal atrativo turístico do Paraná, 
terá uma nova concessão por mais 
30 anos. O leilão realizado na tarde 
desta terça-feira (22) em São Paulo 
pelos Ministérios do Meio Ambiente 
e da Economia teve oferta vence-
dora de R$ 375 milhões – um ágio 
de 350% sobre o preço mínimo 
estipulado pelo governo federal.

O setor turístico paranaense 
tem muito a comemorar: a nova 
concessão irá dobrar o número anual 
de visitantes em Foz do Iguaçu, dos 
atuais 2 milhões para 4 milhões. 
A previsão consta do estudo de 
potencial realizado pela União para 
o processo de concessão. Em 2021, 
ainda sob efeitos da pandemia, 
foram 655.335 visitantes de mais 
de 100 nacionalidades diferentes

“A disputa acirrada demonstra 
a grandeza e o potencial turístico 
do Paraná, que atrai ano a ano 
grandes investimentos no setor. 
O turismo do Paraná vai bombar 
ainda mais nos próximos anos”, disse 
o secretário do Desenvolvimento 

Sustentável e do Turismo do Paraná, 
Marcio Nunes, que representou o 
Estado no leilão.

O consórcio vencedor foi o Novo 
PNI, composto pelas empresas 
Cataratas SA e Construcap. Além 
do aporte inicial de R$ 375 milhões, 
o grupo se compromete a investir 
mais de R$ 500 milhões em novas 
infraestruturas e outros R$ 3,6 
bilhões na operação do parque 
durante o período da concessão, 
previsto para 30 anos, segundo 
o BNDES.

Esses investimentos têm o 
potencial de duplicar o número de 
visitantes do parque, com expansão 
da área concessionada e aumento 
na atratividade da visitação.

A concessão é a maior do setor 
de parques já realizada no País. 
A receita da concessionária virá 
essencialmente dos ingressos 
cobrados para a entrada. 

Pelo edital, moradores dos 13 
municípios paranaenses no entorno 
terão desconto no ingresso. Será 
possível também estabelecer 

Nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu deve dobrar número de turistas em Foz

ALESSANDRO VIEIRA/SEDEST

pacotes especiais para visitas de 
mais de um dia, para incentivar a 
permanência do turista. 

O edital também prevê obri-
gações relacionadas à susten-
tabilidade ambiental, a cargo 

do concessionário, tal como o 
provimento de apoio a ações de 
educação, comunicação e inter-
pretação ambiental.

“Essa nova concessão é funda-
mental para a projeção do turismo 

no Estado do Paraná”, comemorou 
o presidente da Paraná Turismo, 
Irapuã Cortes. “E terá influência 
sobre a projeção de turistas não 
apenas no Parque, mas sobre toda 
a região de Foz do Iguaçu”.

Ü
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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.


