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Os automóveis seminovos e usados, que têm levado a preferência dos 
consumidores nos últimos anos, estão mais caros. Dados revelam que 

a Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) oscila 
de 15% até 40%, a depender do modelo do veículo. O valor do seguro 

também foi reajustado para cima. PÁGINA 13

Valorização 
dos seminovos

Carla Rieger 
projeta ano de 

muitas atividades 
na Acimacar

PÁGINA 05

Amop elege nova 
diretoria hoje. 
Marcio Rauber 

não é candidato 
à presidência

PÁGINA 03

Mercedes investe em novos 
barracões no Parque Industrial

PÁGINA 07
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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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O Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), trouxe 
novas e importantes informações 
para a agropecuária e economia de 
Toledo, Oeste do Estado e do Paraná 
nos últimos dias. Em visita ao Canadá, 
a ministra Tereza Cristina informou 
a autorização oficial para o início da 
importação de carnes bovina e suína in 
natura do Brasil. Dessa forma, Toledo 
e região, entre os principais produ-
tores nacionais, podem comemorar 
a conquista de mais de 200 novos 
compradores externos desde 2019, 
para seus produtos agropecuários.

 Toledo, vale lembrar, detém o 
maior Valor Produto da Produção 
Agropecuária (VBPA) do Estado há 
oito anos consecutivos, somando 
3,5 bilhões de reais, dos quais um 
bilhão de reais gerados anualmente 
somente pela suinocultura, lidera 
a atividade no Oeste do Paraná 
e juntamente com  municípios 
vizinhos, pode e deve festejar 
a ampliação de mercado para a 
carne suína e derivados, com van-
tagens para criadores, indústrias 
do setor, trabalhadores rurais e 
urbanos, transportadores e demais 
segmentos econômicos da região.

 Após reuniões com autoridades 
canadenses, a ministra Tereza Cristina 

comemorou o anúncio, destacando 
que “essa abertura de mercado faz 
com que o País ultrapasse duas cen-
tenas de clientes para sua agropecu-
ária, conforme estipulado pelo Mapa, 
e se trata de notícia muito boa para 
os frigoríficos brasileiros, que podem 
ampliar suas atividades, empregar mais 
trabalhadores e levar renda para o 
interior do Brasil”.

Conforme o secretário de Comércio 
e Relações Internacionais do Mapa, 
Orlando Leite Ribeiro, levando em conta 
a participação do País no mercado 
internacional desses dois produtos é 
possível estimar que as exportações 
brasileiras de carnes bonina e suína 
para o Canadá superem em pouco 
tempo 150 milhões de dólares por ano.

“Tendo presente que o Canadá não 
tem imposto de importação para carne 
suína, isso pode elevar a participação do 
País nas vendas do produto no mercado 
canadense, o que é muito bom para 
o setor. No caso de carne bovina, o 
Canadá mantém alíquota de 26,5% de 
importação, mas podemos ter acesso 
ao mercado via quota da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), de 76,4 
mil toneladas anuais, com tarifa de 
0%”, afirmou Orlando Leite Ribeiro.

 De acordo com especialistas, o 
ingresso no mercado do Canadá é 

excelente notícia para o agronegócio 
brasileiro, pois se trata de um dos mais 
importantes importadores de alimentos 
do mundo. Levando em consideração 
esse potencial, a delegação brasileira 
durante os encontros com autorida-
des canadenses tratou de temas como 
sustentabilidade e cooperação entre 
os dois países na área de pesquisa e 
tecnologia. Segundo a ministra Tereza 
Cristina, Brasil e Canadá são países 
líderes e comprometidos com agri-
cultura segura, baseada na ciência 
e sustentável.

Na oportunidade lembrou a postura da 
delegação brasileira na Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
ou 26.ª Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), 
realizada entre 1º e 12 de novembro de 
2021, em Glasgow, na Escócia

Em visita da delegação brasileira à 
cidade de Ottawa também foram realiza-
das reuniões com empresas produtoras 
e exportadoras de potássio do país, para 
tratar da possibilidade de aumento de 
exportações do insumo para o Brasil, para 
que continue ofertando de alimentos e 
contribuindo com a segurança alimentar 
do País e do mundo.  

A semana que se finda marca os últimos 
dias da janela partidária, o prazo concedido 
pela Justiça Eleitoral no qual os deputados 
podem trocar de partido sem sofrer qualquer 
sanção. A troca de partido sem a perda do 
mandato no caso de deputados é permitida 
até esta sexta-feira, dia 1º de abril. Também 
vence esta semana o prazo para a desincom-
patibilização de quem pretende concorrer 
na eleição e ocupa alguns tipos de cargo 
público. A desincompatibilização deve ser 
formalizada até o dia 2 de abril. Concluí-
das, as duas movimentações começam a 
definir o quadro político para as eleições de 
outubro e promovem uma verdadeira dança 
das cadeiras na Assembleia Legislativa, na 
Câmara Federal e também nos governos 
dos estados e federal, com a mudança de 
secretários e ministros.

A dois dias do fim da janela, ao menos 
50 deputados federais já mudaram de par-
tido. O PL, legenda que passou a abrigar o 
presidente Jair Bolsonaro, foi a que mais 
recebeu congressistas até o momento. Já 
o recém-criado União Brasil foi o que mais 
perdeu quadros. O Republicanos, que também 
está na zona de influência de Bolsonaro, 
foi a 2ª legenda que mais cresceu até o 
momento. O partido passou de 30 para 
41 deputados. O PP passou de 38 para 
46 deputados. 

A desincompatibilização de cargo público 
de quem pretende ser candidato vai impactar 
diretamente a composição de ministérios 
do governo federal e das gestões estaduais. 
No caso do governo de Jair Bolsonaro são 
estimadas, no mínimo, dez mudanças. O 
ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, é um 
dos que deixará o cargo para concorrer 
ao governo do Rio Grande do Sul. Tereza 
Cristina (Agricultura), Ciro Nogueira, (Casa 
Civil); Tarcisio de Freitas (Infraestrutura); 
João Roma (Cidadania); Fábio Faria (Comu-
nicações); Marcos Pontes (Ciência); Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Regional), são 
outros nomes que deverão deixar a Espla-
nada dos Ministérios.

Aqui no Paraná, o governador Ratinho 
Júnior terá que promover uma “minirreforma” 
do secretariado por causa da legislação elei-
toral. Deixam o governo os secretários Ney 
Leprevost (Justiça, Família e Trabalho), Beto 
Preto (Saúde), Marcel Micheletto (Adminis-
tração e Previdência), Márcio Nunes (Desen-
volvimento Sustentável e Turismo) e Sandro 
Alex (Infraestrutura e Logística). Leprevost 
e Alex voltam à Câmara Federal no lugar 
dos suplentes Evandro Roman e Reinhold 
Stephanes Junior. Nunes e Micheletto voltam 
para a Assembleia no lugar dos suplentes 
Gugu Bueno e Hussein Bakri, esse último, 
líder do governo na Alep. 

A dança das 
cadeiras
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Curtas
l Depois do escândalo envolvendo pastores que 
cobravam propina para liberar recursos do MEC, o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu substituir o 
ministro da Educação, Milton Ribeiro. 
l Quem também perdeu o cargo esta semana foi 
o presidente da Petrobrás, Joaquim Silva e Luna. O 
indicado para substituí-lo é o economista Adriano Pires.
l A mulher do presidenciável Sergio Moro (Podemos), 
a advogada Rosângela Moro, vai transferir o seu 
domicílio eleitoral para São Paulo. Ela estuda a 
possibilidade de sair candidata a deputada federal, 
pelo Podemos.
l Sergio Moro disse nesta terça-feira (29) que 
considera ser o nome mais competitivo para a 
candidatura presidencial da Terceira Via e que não 
está disposto a abrir mão para candidatos com menos 
intenção de voto nas pesquisas.
l O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), anunciou na segunda-feira (28), que vai 
renunciar ao cargo.  Ele deixará o governo gaúcho 
para ter a possibilidade de concorrer à Presidência da 
República.
l A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) será a 
coordenadora-geral da campanha do ex-presidente 
Lula (PT) à presidência da República.
l O TSE desaprovou a prestação de contas do 
Podemos relativa às eleições de 2018. Determinou 
também que o partido devolva o valor de R$ 1,2 
milhão  aos cofres públicos.  Ademir Bier com o 

governador Ratinho Jr 

Margarida a Toledo
O vereador rondonense Vanderlei Sauer (foto) não está muito satisfeito 
com as obras de pavimentação com pedras irregulares na estrada rural 
que liga Margarida até a divisa com o município de Toledo, passando pela 
localidade de São Cristóvão. Esta semana, ele apresentou requerimento 
na Câmara cobrando providências da Prefeitura no sentido de concluir 
a execução da pedra irregular da pavimentação. Segundo ele, as obras já 
se arrastam por muito tempo e ainda não estão concluídas. Ele também 
reclama da qualidade da obra em muitos trechos, cobrando que 
o Município tome uma providência e notifique as empresas 
responsáveis e, eventualmente, até cancele os contratos.

Grande empreendimento
O Grupo Mufatto adquiriu uma área de 

aproximadamente 20 mil m² na Avenida Irio Welp, 
próximo a AACC, para a implantação de um grande 

empreendimento. Trata-se de uma unidade do 
hipermercado Max Atacadista. A previsão é de que a 
loja esteja funcionando ainda no decorrer deste ano 

e promete gerar cerca de 300 empregos diretos.

Semáforo na Jacob Welp 
Preocupado com o funcionamento e segurança do semáforo localizado no cruzamento da 
Avenida Jacob Welp com a Rua Pernambuco, próximo a Unioeste, o vereador rondonense 
João Eduardo dos Santos, o Juca (foto), quer informações da Prefeitura sobre o equipamento. 
Ele cobra o motivo que deixou o semáforo sem funcionar em diversas ocasiões nas últimas 
semanas, colocando em risco os usuários das vias públicas no local que registra um 
movimento elevado em determinados horários. Juca também sugere a possibilidade de 
alterar o semáforo do atual três tempos para funcionamento em quatro tempos.

Programação de aniversário  
O prefeito de Nova Santa Rosa, Norberto Pinz (foto), 
já adiantou que este ano o município ainda não irá 
realizar grande programação festiva em alusão ao 

aniversário da cidade, com feira e shows. O aniversário 
de 46 anos do município será celebrado com eventos 

menores e distribuídos no decorrer do mês. Cita a 
realização de culto envolvendo todas as comunidades 

religiosas no dia 3 de abril. Também integra a 
programação o tradicional jantar à base de Eisbein 

no dia 8 de abril, numa promoção da Acinsar, tendo 
como local o pavilhão da Igreja Católica. Destaca ainda 

o almoço à base de cupim da Comunidade Luterana 
(IELB) no dia 10 de abril. No final do mês também será 
desenvolvida uma programação ainda a ser definida, 

no dia 29, feriado municipal.

Título de eleitor
Termina no dia 4 de maio o prazo para fazer título de eleitor a fim 
de votar nas eleições deste ano. Até agora, pouco mais de 10% dos 
jovens de 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor. Isso representa o 
número mais baixo já registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O voto é obrigatório para quem tem 18 anos, mas a partir 

dos 16 anos já é possível tirar o documento que permite votar nas 
eleições de 2022. E para fazer o título não é necessário sequer sai 
de casa. É só baixar o app E-Titulo para tirar a primeira via e para 

regularizar é só entrar no site do TSE (http://tse.jus.br) e ir em 
“serviço ao eleitor”.

Liberação das máscaras
O governador Ratinho Junior 

(PSD) assinou um novo decreto 
na terça-feira (29) para liberar 
a circulação sem máscaras em 
locais internos. Ele revoga os 

dispositivos da norma anterior 
e mantém a orientação para a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa)  regulamentar o uso em 
alguns espaços internos, como 
transporte público, espaços de 

saúde e clínicas, com caráter de 
recomendação. A medida já está 
em vigor e leva em consideração 
a situação estável da circulação 
do vírus que provoca a covid-19 
no Estado, com internamentos, 
óbitos e taxa de transmissão em 
queda consistente há algumas 
semanas. A decisão foi tomada 
23 meses depois da instituição 

da obrigatoriedade, por lei 
estadual, em 28 de abril de 2020.

Correndo o trecho 
O ex-prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria (PP), está levando muito 
a sério a pré-candidatura a deputado estadual. Ele está “correndo o 
trecho” visitando lideranças em diversos municípios da região e também 
mantendo contatos com autoridades em nível de Estado. Esta semana, 

por exemplo, esteve em Curitiba em reunião 
no diretório do Progressistas do Paraná 
com a presidente do partido, deputada 
estadual Maria Victoria, com o deputado 

federal e líder de governo do presidente 
Bolsonaro, Ricardo Barros e 
com o deputado federal, Pedro 
Lupion. Também fez uma visita 
ao deputado estadual Guto 
Silva (foto), ex-chefe da Casa 
Civil e pré-candidato ao 
Senado pelo Progressistas 
e ainda com o deputado 
estadual Elio Rusch.

Assembleia da Amop
A Associação dos Municípios do Oeste 
do Paraná (Amop) realiza hoje (31) a 
sua assembleia geral ordinária para 

escolha e posse da nova diretoria, para 
a gestão 2022/23. O atual presidente, 

o prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, deve encabeçar chapa única 

à presidência da entidade que reúne 
mais de 50 municípios. Chegou a ser 

especulada a possibilidade do prefeito 
de Marechal Cândido Rondon, Marcio 

Rauber, ser candidato ao comando 
da associação, mas ele mesmo negou 

esta possibilidade à coluna. Marcio 
deve sim compor a chapa numa das 
vice-presidências. A Assembléia será 

realizada a partir das 9h30, na sede da 
entidade, em Cascavel.

De volta ao MDB  
Como já era aguardado, o rondonense Ademir Bier, atual subchefe 
da Casa Civil do governo Ratinho Junior, voltou esta semana ao MDB, 
depois de aproximadamente quatro anos no PSD. Ademir assinou 
sua ficha no partido em evento realizado na segunda-feira (28), 
em Curitiba, com a presença do presidente nacional do partido, o 

deputado federal Baleia Rossi. “Volto ao 
MDB, revigorado, motivado, feliz com 

respaldo e apoio de muitos, mas muitos 
amigos mesmo”, comentou Ademir 

em rede social. “Juntamente com 
o apoio do Governador Ratinho 

JR retornei às minhas raízes. 
Volto para a minha casa, 
volto para um novo MDB”, 
completou. O rondonense é 

pré-candidato a deputado 
estadual.

Ü
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A Associação Comercial e Empresarial de Marechal 
Cândido Rondon (Acimacar), comemora 54 anos 
de atividades bem-sucedidas no próximo dia 
07. Para tanto, uma programação especial será 
realizada com show de ilusionismo.

Em entrevista ao Jornal Tribuna do Oeste, a 
presidente da Acimacar, Carla Rieger, enaltece 
que 2022 promete ser intenso no que se refere 
às atividades. Ela também revela que colocará 
seu nome à disposição para conduzir a maior 
associação per capita do Paraná no biênio 
2022/2023. Confira.

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL ADIANTA QUE 
COLOCARÁ O SEU NOME À 
DISPOSIÇÃO PARA MAIS UMA 
GESTÃO À FRENTE DA ENTIDADE

“Este ano será 
marcado por 

muitas atividades 
na Acimacar”

Ü

n TRIBUNA DO OESTE - No próximo dia 07 de 
abril a Acimacar celebra 54 anos de atividades. 
Qual perspectiva com o show de ilusionismo?

CARLA RIEGER - Na sexta-feira, dia 25 de 
março, ocorreu o lançamento do Show de Ilu-
sionismo com Henry Vargas e Klauss Durães, 
marcando a comemoração dos 54 anos de ativi-
dades da Acimacar. A expectativa é muito grande 
em relação a este show, haja vista que são dois 
palestrantes renomados no Brasil e fora do país. 
É uma oportunidade para celebrar este momento 
com a comunidade rondonense de forma muito 
especial. A comemoração será no dia 07 de abril, 
data de aniversário da Acimacar, neste ano que 
estará marcado por muitas atividades.

n Qual o número atual de associados? Pode-
mos dizer que Acimacar é a maior per capita 
do Paraná?

Hoje somos 2.075 associados, sendo a maior 
associação comercial per capita do Paraná. Um 
dado importante é que cerca de 95% das empre-
sas rondonenses integram a nossa associação.

n No seu entendimento, 2022 também mantêm 
desafios a considerar a questão econômica e 
as eleições?

Vem sendo desafiador, após dois anos de pan-
demia de Covid-19, de uma estiagem muito grande 
que ocasionou a frustração da safra de verão. O 
cenário internacional interfere no Brasil. Neste 
momento precisamos nos readequar, envolver, 
reinventar e estarmos juntos para desenvolver 

ações voltadas ao fortalecimento do associado. 
Estamos com inúmeras atividades programa-
das para este ano, como o Feirão de Veículos 
de 08 a 10 de abril; campanhas promocionais 
de Dia Mães, Pais e Natal; Fórum Empresarial; 
Expomar; Prêmio Marechal; cursos, palestras e 
treinamentos. Este será um ano especial para 
retomarmos as atividades de forma presencial.

n Marechal Rondon conta com comércio, pres-
tação de serviços e indústrias fortes. Apesar 
disso, o agronegócio é o responsável pela pujanç 
a econômica. A expectativa é positiva para este 
ano no município e na região?

Somos uma região na qual o agronegócio 
impacta de forma significativa em inúmeros 
segmentos. Acredito que com as chuvas mais 
regulares devemos ter uma safra muito boa, 
interferindo de forma positiva em Marechal 
Rondon e região.

n Carla, que avaliação a senhora faz da sua 
gestão à frente da presidência?

Analiso que 2021 foi um ano desafiante, 
visto que tínhamos muitas ações planejadas que 
foram impedidas de ser realizadas em virtude 
da pandemia. No entanto, a Acimacar buscou 
sempre fortalecer os associados, a exemplo do 
Retoma Marechal com investimento de R$ 100 
mil e das campanhas promocionais. Auxiliamos 
o Hospital de Campanha com o pagamento dos 
custos das divisórias. Isso demonstra que nossa 
associação comercial sempre esteve com os 

olhos voltados à comunidade e aos associados. 
No fim do ano tivemos a oportunidade de realizar 
uma palestra presencial, o que nos deixou muito 
felizes. Em relação a 2022, iniciamos este ano 
com grandes expectativas, tanto que realizamos 
palestra presencial. Já no dia 07 de abril será a 
vez do Show de Ilusionismo em comemoração 
aos 54 anos da Acimacar, uma oportunidade 
para milhares de rondonenses.

n Para os próximos dias está agenda assembleia 
geral. Pretende colocar seu nome à disposição 
para mais uma gestão?

A assembleia será no dia 12 de abril, e nova-
mente colocarei meu nome à disposição para um 
mais um ano de gestão. Sabemos dos grandes 
desafios, porém compreendo ser um momento 
especial. A fase mais difícil da pandemia está 
amenizando, mas algumas empresas ainda sentem 
dificuldades, então fica a participação da Acimacar 
em oferecer cursos, palestras, campanhas para 
auxiliar o desenvolvimento e o crescimento das 
empresas associadas.

Estou muito feliz com a minha caminhada 
enquanto presidente. Vejo que posso contar com 
a colaboração de uma diretoria participativa e do 
comprometimento da equipe de colaboradores. 
Somos a maior associação per capita do Paraná, 
somos fortes devido às pessoas que acreditam, às 
empresas que investem no aprimoramento e na 
ampliação das atividades. Temos muito a agradecer, 
mas também um olhar para frente, de superar 
desafios e colocar em prática novos projetos. 

 Carla Rieger, presidente da Acimacar: 
“Posso contar com a colaboração 

de uma diretoria participativa e do 
comprometimento da equipe de 

colaboradores” 
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INTENÇÃO É PROPORCIONAR TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS ESTABELECIMENTOS DE 
MARECHAL RONDON, ENTRE RIOS DO OESTE, MERCEDES, PATO BRAGADO E QUATRO PONTES

Ü

Projeto prevê prioridade em 
licitações para micro e pequenas 
empresas da Grande Marechal

Ü

Parlamento
Pedro Rauber, vereador-presidente em Marechal Cândido 
Rondon, sugere que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Planejamento, elabore projeto e libere 
recursos que permitam a pavimentação poliédrica de 
aproximadamente três quilômetros da estrada rural na 

Linha Sanga do Mico, no distrito de Bom Jardim.

O vereador rondonense Arion Nasihgil sugere ao 
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal 
de Educação, que providencie a pronta substituição 
de todas as carteiras escolares do modelo antigo da 
Escola Municipal Waldomiro Liessen.

Dionir Briesch e Cristiano Metzner, edis em Marechal 
Cândido Rondon, reiteram que o Executivo Municipal 
estude um projeto para instalação de pontos de ônibus 
escolares tanto no Bairro Boa Vista quanto no Jardim 
Líder, além da análise de viabilidade para instalar outros 

pontos de ônibus em todos os bairros e no interior do município.

A parlamentar Kelli Kolm, de Mercedes, sugere ao 
Executivo Municipal, estudos, visando a implantação 
de uma travessa elevada na Avenida João XXIII, além 
de lombada na Rua Dr. Oswaldo Cruz.

Gilson Backes, edil em Mercedes, sugere ao Executivo 
Municipal, por meio do setor competente, a realização 
de estudos, visando a construção de um almoxarifado 
para guardar ferramentas e outros materiais que se 
fizerem necessários, bem como para a confecção de 

artefatos de cimento no cemitério municipal.

A vereadora Solange Ferreira, da cidade de Quatro 
Pontes, sugere providências quanto a implantação do 
sistema de bueiros inteligentes no perímetro urbano. 
Acompanhada do edil Jean Steltter, ela sugere provi-
dências e reforma urgente no telhado do Ginásio de 
Esportes Paulinho Hoffmann.

Cleunice Majolo, Davi José Nicaretta Boufleuher e 
Gerson Luis Perius, parlamentares em Quatro Pontes, 
sugerem que a Secretaria Municipal de Saúde pro-
videncie a instalação de uma nova cobertura, mais 
ampla e moderna, em frente à Unidade Básica de 

Saúde Hilda Escher, no Bairro Primavera.

O edil Valdir Kelm, de Nova Santa Rosa, requer a 
análise de projeto para dispor e instalar lixeiras eco-
lógicas em pontos estratégicos da cidade. Também 
solicita a disponibilidade de espaço para implantar a 
Casa do Artesão.

Ênio Foliatti, parlamentar entrerriense, sugere a 
instalação de mais câmeras de monitoramento no 
município.

A vereadora Lisa Hanzen, de Entre Rios do Oeste, 
indica a convocação de sessão solene em homenagem 
aos 50 anos da Escola Municipal Presidente Médici.

Ademir Kochenborger, Adilson Manhabosco, Dante 
Mundt, Simoni Tornquist, Jonatan Fernandes e Mauro 
Weigmer, edis em Pato Bragado, solicitam estudos 
do setor competente da municipalidade, sugerindo 
implantação de programa para distribuição de Kit 

lanches aos pacientes que se deslocarem para atendimento médico 
em outras cidades. 

 O Poder Executivo de Mare-
chal Cândido Rondon encami-
nhou à Câmara de Vereadores 
o Projeto de Lei Complementar 
002/2022. A matéria visa atua-
lizar a legislação municipal de 
modo a garantir tratamento 
diferenciado e favorecido em 
licitações às micro e pequenas 
empresas da região denomi-
nada de Grande Marechal. Ou 
seja: Marechal Cândido Rondon, 
Quatro Pontes, Mercedes, Pato 
Bragado e Entre Rios do Oeste.

Se aprovada a proposta pela 
Câmara de Vereadores, a adminis-
tração municipal poderá imple-
mentar o programa “Compras 
Marechal”. Através dele, será 
possível criar normativas que 
garantam a realização de certa-
mes licitatórios destinados exclu-
sivamente às micro e pequenas 
empresas destes cinco municípios, 
mas com prioridade ainda em até 
10% do melhor preço válido para 
aquelas sediadas em Marechal 
Cândido Rondon.

A proposta está em confor-
midade com decisões de 2016 e 
2019 do Tribunal de Contas do 
Paraná (TCE-PR) que, em sinto-
nia com o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, entende pela 

legalidade da adoção destes 
critérios, desde que amparados 
por lei municipal.

MENOR EVASÃO
Conforme o prefeito Marcio 

Rauber, a implementação do pro-
grama “Compras Marechal” vai 
garantir que recursos públicos 
do município permaneçam em 
Marechal Cândido Rondon e em 
cidades vizinhas. 

Ele cita que nos últimos dois 
anos, empresas do Paraná, São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Distrito Fede-
ral, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Paraíba, Ceará, Tocantins, 
Alagoas, Bahia, Pernambuco e 
Rondônia foram vencedoras de 
licitações feitas pela Prefeitura.

Levantamento feito pela 
municipalidade indica que vem 
caindo o número de empresas 
rondonenses que são fornece-
doras de serviços e produtos ao 
Poder Público Municipal. Em 2018, 
41,35% das compras efetuadas 
pelo Município ocorreram com 
empresas locais. Em 2021, este 
índice foi de 37,41%. 

Uma das razões apontadas é 
o aumento dos certames feitos 
via pregão eletrônico.

Ao evitar a evasão de divi-
sas e priorizar micro e pequenas 
empresas da Grande Marechal, 
o governo rondonense pretende 
que estes recursos permaneçam 
na região, gerando novas tran-
sações, que acabam retornando 
em novos tributos. 

“Isto forma um ciclo virtuoso 
em favor das políticas públicas 
locais, voltados ao bem da popu-
lação”, define Marcio Rauber.

Em Marechal Cândido Ron-
don, 95,81% das empresas se 
enquadram como de micro e 
pequeno porte. 

“O município, utilizando seu 
poder de compras, pode aumen-
tar o faturamento destas micro e 
pequenas empresas, comprando 
o que já compra e gastando o 
que já gasta. Basta implementar 
uma política pública que priorize 
as compras locais ou daquelas 
empresas sediadas na Grande 
Marechal”, prevê o prefeito.

O projeto de lei complementar 
que garante a criação do programa 
“Compra Marechal” foi lido na 
sessão de ontem (28) do Poder 
Legislativo, e baixado às Comis-
sões de Justiça e Redação e de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização. 
Após os pareceres, a matéria será 
votada em plenário.

 Objetivo do programa “Compras Marechal” é garantir o desenvolvimento do município 

DIVULGAÇÃO
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PREPARADA PARA TRATAR 30 LITROS DE ÁGUA POR SEGUNDO, A ESTAÇÃO AMPLIA A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ATUAL EM MAIS DE 2,5 MILHÕES DE LITROS DE ÁGUA 
POR DIA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SAAE

Ü

Inaugurada a Estação de Tratamento 
de Água Diego Alexandre Tech

 Solenidade realizada na manhã 
de sábado (26), na Linha Guarani, 
no interior de Marechal Cândido 
Rondon, culminou na inauguração 
oficial da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Diego Alexandre Tech.

A ETA compacta envia água para 
a rede do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) desde o dia 
07 de março, todavia a unidade 
encontra-se em funcionamento 
desde o final de fevereiro. Trata-se 
de uma nova fase no fornecimento 
de água, já que a sede, que sempre 
foi abastecida com água de poços 
profundos e de minas superficiais, 
agora também recebe água pro-
veniente de rio. O investimento foi 
de mais de R$ 3 milhões, através 
do SAAE. A unidade foi instalada 
às margens do rio Arroio Fundo. 

Preparada para tratar 30 litros de 
água por segundo, a estação amplia 
a capacidade de produção atual 
em mais de 2,5 milhões de litros 
de água por dia para o sistema de 
abastecimento. A água retirada do 

rio passa por tratamento e análise 
até ser enviada para a rede, onde, 
nos reservatórios, se junta à água 
dos poços e minas.

Estiveram presentes o prefeito 
Marcio Rauber; diretor-executivo do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE), Vitor Giacobbo; presidente 
da Câmara, vereador Pedro Rauber; 
secretários municipais e vereadores 
Vanderlei Sauer, Valdecir Schons, 
Cristiano Metzner, Dionir Briesch, 
Carlinhos Silva e Rafael Heinrich; 
ex-prefeito Dieter Seyboth, que 
atuou como diretor do SAAE quando 
da elaboração do projeto; a mãe 
do homenageado, Cleci Tech, tias 
Clair e Cleni e o primo Gilson Metz; 
lideranças e convidados.

HOMENAGEM
Diego Alexandre Tech nasceu 04 

de janeiro de 1986, filho de Dari Eloi 
e Cleci Tech. Ele foi aprovado em 
concurso público do Saae em 2008 
para o cargo de Agente de Produ-
ção e Operação, sendo nomeado 

 A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Quatro Pon-
tes realiza o atendimento para o 
requerimento de semente de 
aveia. A solicitação deve ser feita 
até hoje (31), no Departamento 
de Agricultura, mas o benefício é 
voltado apenas aos produtores de 
leite quatro-pontenses.

O subsídio equivale a 120 qui-
los por produtor de leite e o teto 
máximo é de R$ 3,19 por quilo. 
Para obtê-lo, os produtores devem 
estar em dia com a receita munici-
pal, a exemplo de hora/máquina e 
hora/silagem, ter animais leiteiros 
no cadastro, além de apresentar 
as duas últimas notas referentes 
à venda de leite e a nota fiscal de 
compra da aveia. O bloco de pro-
dutor rural também deve estar em 
dia, com comprovação de produção 
no ano anterior.  

Quatro Pontes: 
requerimento 
de semente de 
aveia deve ser 
feito até hoje

Com o objetivo de ampliar a 
geração de emprego e renda, a 
administração de Mercedes está 
construindo dois novos barracões 
para concessão de uso no Parque 
Industrial. O investimento é de cerca 
de R$ 110 mil, com recursos pró-
prios do município.

O prefeito Laerton Weber 
acompanhou a execução dos 
trabalhos, que se encontram na 
fase final. “Uma das grandes ban-
deiras da nossa administração é 
encontrar formas de incentivar 
a geração de emprego e renda 
no município. Após o devido 

processo legal, já realizamos 
a concessão de outro imóvel 
aqui no Parque Industrial a uma 
empresa que já está usufruindo 
do local e empregando nossos 
trabalhadores. Agora, estamos 
finalizando mais uma obra para 
ser concedida a iniciativa pri-
vada”, enaltece.

A área construída no local 
292 metros quadrados. O imóvel 
será destinado a uma empresa 
do gênero alimentício.

Mercedes investe em novos barracões no Parque Industrial

Prefeito Laerton Weber 
acompanha a execução 

dos trabalhos

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ü

Diretor-executivo 
do SAAE, Vitor 
Giacobbo, ao 
explanar sobre 
a relevância do 
investimento

através da Resolução 61/2009, em 
29 de setembro de 2009.

No dia 07 de março de 2012, 
enquanto trabalhava na escavação 
para ampliar a rede de esgoto nas 
proximidades da BR-163, ocorreu 
desmoronamento de terra. Diego 
foi soterrado e faleceu. O projeto 
de lei de autoria do vereador Pedro 
Rauber foi aprovado pelos verea-
dores e sancionado pelo prefeito, 
transformando-se em lei municipal.

Prefeito Marcio Rauber, presidente da Câmara e vereador Pedro Rauber, e familiares do homenageadoÜ

Momento do descerramento da placa que homenageia Diego TechÜ
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Show com os maiores ilusionistas da América 
Latina vai celebrar os 54 anos da Acimacar

HENRY VARGAS E KLAUSS DURÃES SE APRESENTARÃO NO DIA 07 DE ABRIL. EVENTO SERÁ ABERTO PARA TODA COMUNIDADE, SENDO O INGRESSO A DOAÇÃO 
DE UM QUILO DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

Ü

 Ü

Com a presença de representan-
tes da imprensa local, a Associação 
Comercial e Empresarial de Mare-
chal Cândido Rondon (Acimacar) 
apresentou, na sexta-feira (25), a 
programação alusiva aos 54 anos 
de fundação da entidade. Para 
celebrar este importante marco, 
a entidade traz a Marechal Rondon 
um grande evento para motivar, 
alegrar e entreter a comunidade 
local: “Show de Ilusionismo”, com 
Henry Vargas e Klauss Durães.

Campeões internacionais de 
ilusionismo, eles são considerados 
os maiores ilusionistas modernos 
da América Latina. Referência no 
chamado “novo ilusionismo”, os 
profissionais desenvolvem apre-
sentações em que o impossível é 
desafiado de forma inteligente e 
tecnológica.

O evento acontece na quin-
ta-feira, 07 de abril, às 19h30, no 
Ginásio de Esportes Ney Braga, 
em Marechal Cândido Rondon. 
A expectativa da entidade é de 
que três mil pessoas participem 

do evento, que terá acesso aberto a 
toda comunidade, sendo o ingresso 
a doação de um quilo de alimento 
não perecível.

MARCOS
A presidente da Acimacar, Carla 

Rieger, pontua que o show irá sur-
preender os participantes de forma 
lúdica e divertida. “Acreditamos 
que não há nada mais justo do 
que comemorar os 54 anos de 
fundação da Acimacar, com um 
dos maiores eventos já realizados 
pela Acimacar, que beneficiará não 
somente ao público participante, 
mas, também, entidades assistenciais 
de nossa cidade, já que o ingresso 
para ter acesso ao evento será a 
doação de um quilo de alimento 
não perecível”, expõe Carla.

O vice-presidente de Desenvol-
vimento Profissional da Acimacar, 
Mairus Gruber, complementa que 
o show terá muita inovação e tec-
nologia. “O Henry Vargas e o Klauss 
Durães tem um diferencial criativo, 
apresentando um show de mágica 

e ilusionismo em um processo de 
comunicação eficiente, motivando 
e engajando os participantes por 
meio da associação de conteúdo 
empresarial à elementos lúdicos. 
É um entretenimento de alto nível, 
mesclando ilusionismo, interativi-
dade e humor inteligente que a 
Acimacar traz para a comunidade 
para celebrar os 54 anos de nossa 
entidade”, declara.

Carla e Mairus acreditam que 
este será um evento memorável, 
por isso, convidam a todos para 
que participem e celebrem jun-
tos com a Acimacar os 54 anos 
da entidade.

MÁGICA E TECNOLOGIA
Nascidos em Minas Gerais, 

Henry Vargas e Klauss Durães são 
reconhecidos mundialmente pelos 
espetáculos de quebra de expec-
tativa, com o uso de tecnologia 
a favor da mágica. Hologramas, 
drones, tablets, realidade aumen-
tada e outros instrumentos são 
utilizados na apresentação.

 Vice-presidente Ricardo Leites de Oliveira, e a presidente da Acimacar, 
Carla Rieger, durante apresentação do projeto comemorativo 

TRIBUNA DO OESTE

O trabalho de Henry Vargas e 
Klauss Durães já impactou mais de 
2,5 milhões de pessoas no mundo e 
se destaca pela criatividade e inova-
ção, provando em seus shows que 
o impossível é apenas uma ilusão. 
A dupla já marcou presença em Las 
Vegas, Los Angeles, Hollywood, 

Pequim, Xangai, Buenos Aires, Lima, 
Roma, Toronto, Paris e Lisboa.

Em setembro de 2020, quebra-
ram o recorde mundial de levitação 
em local público após passarem três 
horas e vinte minutos flutuando 
em meio a Avenida Paulista, em 
São Paulo. 
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SESSÃO COM PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADOS ESTÁ AGENDADA PARA AS 19H, ATRAVÉS DA INTERNETÜ

Cresol apresenta resultados positivos 
em assembleia nesta quinta-feira

 Após muita dedicação e aprendizado, um 
grupo de 60 alunas concluiu os cursos realizados 
pelo Senac no município de Entre Rios do Oeste. 
A Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac 
Paraná esteve instalado durante 30 dias em frente 
ao paço municipal, onde as entrerrienses tiveram 
a oportunidade de absorver muito conhecimento 
e obter novas técnicas de qualificação profissional.

O salão de beleza itinerante, instalado sobre 
uma carreta de caminhão, ofertou cursos gratuitos 
de cabeleireiro e manicure. Foram disponibilizadas 
para as entrerrienses os cursos de Modelagem 
e Henna para sobrancelhas, automaquiagem, 
workshop - técnicas em tranças, corte feminino e 
escova e aperfeiçoamento em manicure e pedicure.

A Cresol Integração realiza nesta 
quinta-feira (31), às 19h, Assem-
bleia Geral Ordinária. A sessão 
com participação de associados 
da cooperativa de crédito pode ser 
acompanhada por meio da internet.

Será colocado em apreciação o 
lucro de R$ 3.439.361,92. O asso-
ciado que deseja participar deve 
entrar em contato com o colabora-
dor da agência para se cadastrar e 
acessar o endereço. No ano de 2021, 
a agência de Marechal Cândido 
Rondon alcançou R$ 22.800.000,00 
em depósitos; R$ 89.460.000,00 em 
carteira total; R$ 44.311.000,00 em 

carteira de repasse; R$ 18.750.000,00 
em carteira comercial; a agência 
tinha nove colaboradores e 904 
cooperados.

Os objetivos da Cresol Integração 
para 2022 são: 14 mil associados; R$ 
15,5 milhões em resultados finan-
ceiros; abrir uma nova agência em 
Toledo; incluir outros municípios 
na área de abrangência.

RELACIONAMENTO
Na última segunda-feira (28), foi 

realizada no município a Assem-
bleia de Relacionamento para os 
associados da agência. Estiveram 

  DIVULGAÇÃO

presentes o presidente do Cresol 
Integração, Julcemar Mierzwinski; 
o diretor-superintendente, Cleiton 
Staats; o gerente da agência local, 
Celito Rauber. A Cresol Integração 
soma 12 mil associados, 18 agências, 
R$ 590 milhões em ativos e R$ 71 
milhões de patrimônio. Em âmbito 
nacional, são 680 mil cooperados, 
678 agências nas 71 cooperativas 
presentes em 17 estados.

Cleiton Staats, Celito Rauber 
e Julcemar Mierzwinski, 

durante a Assembleia 
de Relacionamento em 

Marechal Rondon

Ü

 O coordenador estadual da 
Defesa Civil, coronel bombeiro mili-
tar Fernando Raimundo Schunig, 
cumpriu agenda em Marechal Cân-
dido Rondon na tarde de terça-feira 
(29). O coronel Fernando esteve 
na prefeitura, onde foi recepcio-
nado pela secretária municipal de 
Assistência Social, Josiane Laborde 
Rauber, que no ato representou o 
prefeito Marcio Rauber.

A visita de cortesia também con-
tou com as presenças do secretário 
municipal de Mobilidade, coronel 
Welyngton Alves da Rosa, por 
representantes das duas pastas; 
pelo comandante da 2ª Companhia 
da Polícia Militar (PM), capitão 
Daniel Zambon; comandante do 
Corpo de Bombeiros, capitão 
Tiago Zajac, e o pelo sub-co-
mandante Lucas Schlögl.

De acordo com a secretária 
Josiane, durante a visita de cortesia 
foram repassadas novas deman-
das por parte do município, com 
a intenção de que as solicitações 
da área de Assistência Social sejam 

atendidas em breve.

AJUDA HUMANITÁRIA
O coronel Fernando destaca 

que sua vinda a Marechal Ron-
don se deve ao atendimento às 
demandas da Defesa Civil Muni-
cipal, que tem como responsáveis 
o coronel Welyngton e Adriane 
Kappes Vorpagel.

“Trata-se de uma exceção no 
estado, a Defesa Civil local fun-
ciona muito bem, talvez até em 
função de eventos já ocorridos. 
Realizamos a entrega de itens 
de ajuda humanitária, através de 
500 cestas básicas a serem repas-
sadas às famílias afetadas pela 
Covid-19. A Defesa Civil Estadual 
tem oportunidade de entregar 
alimentos às famílias, por meio 
da Defesa Civil Municipal, tendo 
em vista que infelizmente a fome 
é grande”, pontua o coronel.

Na ocasião, também foram 
entregues novos coletes para iden-
tificação nas situações de ações da 
Defesa Civil Municipal. 

Coordenador estadual da Defesa 
Civil cumpre agenda em Marechal  

 Coronel Fernando Schunig, secretária de Assistência Social, Josiane 
Laborde Rauber, coronel Welyngton e demais autoridades 

DIVULGAÇÃO

Ü

Saúde de Quatro Pontes participa de 
workshops para capacitação no PlanificaSUS

 Equipe quatro-pontense, por ocasião dos trabalhos 

 A Secretaria de Saúde de Qua-
tro Pontes, por meio das equipes 
do Centro de Saúde, participou, 

na última segunda-feira (21), de 
novo ciclo do PlanificaSUS Paraná, 
programa de educação permanente 

dos profissionais da área, com foco 
nas necessidades dos usuários do 
Sistema Único da Saúde.

Os workshops, promovidos 
pela Secretaria Estadual da Saúde 
(SESA), reuniram cerca de dez mil 
profissionais das equipes da Aten-
ção Primária à Saúde (APS) e da 
Atenção Ambulatorial Especializada 
(AAE) de 21 Regionais de Saúde.

Nos módulos aplicados, os par-
ticipantes discutiram a integração 
da atenção primária e da atenção 
ambulatorial especializada, território 
e gestão com base populacional. 
Entre os assuntos abordados, territo-
rialização, identificação das subpo-
pulações-alvo, cadastro familiar e 
a estratificação de risco familiar e 
a integração das unidades básicas 
dos municípios com o ambulatório 
de atenção especializada. 

DIVULGAÇÃO

Ü

Entrerrienses participam de cursos do Senac
 DIVULGAÇÃO

 Diretora de Departamento de Formação e 
Capacitação Profissional, Marcia Poersch, 
destacou a iniciativa da administração em 

prol do aprimoramento da comunidade

Ü
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 O vice-prefeito de Pato Bragado, 
John Nodari, e o secretário de Obras, 
Djoni Rohden, cumpriram agenda 
nesta semana em Curitiba, junto ao 
Governo do Estado, representando 
o prefeito Leomar Rohden, o Mano.

Na capital paranaense, John e 
Djoni participaram de encontro com 
mais de 180 prefeitos, na presença 
do governador Ratinho Junior, onde 
acompanharam uma prestação de 
contas do secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, Sandro 
Alex, que nesta semana deixa o 
governo e retoma seu mandato 
como deputado federal.

As autoridades bragaden-
ses trataram com Sandro Alex e 
foram informadas da liberação 
de recursos para a construção do 
novo trevo, que dará acesso às 
Marinas de Pato Bragado.

Na Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, o vice-prefeito e 
o secretário de Obras tiveram 
audiência com o titular, Marcio 
Nunes, que confirmou a liberação 
de recursos de R$ 25.000,00 para 
o projeto “Castra Móvel”.

A verba é uma emenda do 
ex-deputado estadual Ademir Bier 

e atende também solicitação dos 
vereadores da base de situação, 
em especial da vereadora Simone 
Torquinst, para que o projeto de 
esterilização seja retomado.

John Nodari recebeu orien-
tações para que o projeto seja 
colocado em pratica já nos pró-
ximos dias. “Vamos conseguir 
atender mais uma demanda da 
nossa população”, explicou o vice-
-prefeito, que cumpre também 
outras agendas no Governo do 
Estado, em busca de mais recursos 
para beneficiar a população de 
Pato Bragado.

 Mesmo com as inúmeras 
ações desenvolvidas pela Secre-
taria Municipal de Saúde, Merce-
des está novamente na iminência 
de uma epidemia de dengue. Até 
terça-feira (29), o município havia 
registrado 15 casos de dengue e 
116 notificações.

“Infelizmente a situação é 
extremamente preocupante. Está 
faltando cuidado, não tem como 
toda hora o profissional de saúde 
entrar na casa do morador e dizer 
o que precisa ser feito. Cada um 
sabe que deve fazer a sua parte”, 
comenta o secretário de Saúde, 
Alexandre Graunke.

Durante os trabalhos, as equipes 
encontraram inúmeros focos do 
mosquito Aedes Aegypti, agente 
transmissor da dengue, na parte 
interna das placas de sinalização. 
Todas foram perfuradas para evitar 

Mercedes está na iminência 
de nova epidemia de dengue  O Conselho da Mulher 

Empresária e Executiva de 
Entre Rios do Oeste, com o 

apoio da Associação Comercial 
e Empresarial, promoverá de 
06 a 09 de abril a 34ª Feira 
do Comércio. O tradicional 

evento contará com promoções 
e descontos especiais nos 

produtos a serem vendidos.
Segundo a presidente do 
conselho, Scheila Weber, a 
feira atenderá em horário 
especial:  das 8h às 19h de 
06 a 08 de abril, e das 8h 
às 15h no sábado, dia 09. 
Não haverá atendimento 

no horário do almoço. 
Participarão da feira as seguintes 
empresas: Barato da Moda, Du 

Gabi Store, Endereço da 
Moda, Groders Confecções, Joner 

Confecções, Loja Grasel, Loja 
Thomas, Mega 10, Ótica 

da Visão, Picolucho Modas 
e Valentina Confecções.
As empresas estarão 

identificadas com balões nas 
cores pink e verde.

o acúmulo de água. 
“Nossas equipes trabalham 

para eliminar possíveis criadouros, 
tanto que mensalmente é realizado 
arrastão nos locais que possuem 
casos confirmados ou suspeitos. 
Aplicamos inseticida com bomba 
costal, dentre outras ações. Porém, 
infelizmente algumas pessoas não 
entendem que a luta contra a den-
gue é responsabilidade de todos”, 
frisa o secretário.

Alex ressalta a importância do 
uso do repelente. “O produto é 
uma das principais armas na luta 
contra a dengue, principalmente 
em lugares onde há casos confir-
mados. O paciente que está con-
taminado e não usa repelente tem 
uma grande chance de transmitir 
a doença para outras pessoas. A 
população precisa acreditar nesses 
recursos de prevenção”, finaliza.

SECRETÁRIO DE SAÚDE ORIENTA PARA QUE OS CIDADÃOS FAÇAM A SUA PARTE VISANDO ELIMINAR OS FOCOSÜ

 Alex Graunke frisa 
que as equipes 
trabalham para 

eliminar possíveis 
criadouros 

 Nesta terça-feira (29) foram 
iniciadas as obras da estrutura pré-
-moldada que futuramente receberá 
a instalação de placas fotovoltaicas 
na prefeitura de Nova Santa Rosa. 
O prefeito Norberto Pinz acompa-
nhou a limpeza do local.

A obra que deve ser finalizada 
até o final de abril prevê a execução 
de uma estrutura mista pré-moldada, 
com colunas em concreto armado 
e estrutura de cobertura em perfis 
metálicos. A área de construção 
será de 327,42 metros quadrados. 

 Vice-prefeito John Nodari e o secretário Djoni Rohde, 
durante agenda na Capital Curitiba 

Estado confirma recursos para construção de trevo de acesso às Marinas de Pato Bragado
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Nova Santa Rosa inicia obras na estrutura 
que receberá placas fotovoltaicas

Prefeito Norberto 
Pinz acompanhou a 

limpeza do local
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Ü Scheila Weber, que está à 
frente do Conselho da Mulher 

Empresária e Executiva

Ü

Entre Rios do Oeste 
terá Feira do 

Comércio em abril
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SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Celso Miguel Schoffen torna público que recebeu do IAT, Licença de 
Operação para Suinocultura – Sistema de Crechário implantada no 
Lote Rural N°07, do 21° Perímetro, Distrito de Margarida. Município de 
Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 19/03/2025

REQUER RLAS
ATALÍCIO SIPP E OUTROS, tornam público que irão requerer ao Instituto 
Água e Terra (IAT) a Renovação da Licença Ambiental Simplificada, para 
a atividade de suinocultura, localizada no imóvel rural denominado como 
Lote Rural N° 114/B/B, do 45°Perímetro da Fazenda Britânia, Distrito 
de Vista Alegre, Entre Rios do Oeste/PR.

RECEBEU LAS
ATALÍCIO SIPP E OUTROS, tornam público que receberam do Instituto 
Água e Terra (IAT) a  Licença Ambiental Simplificada, para a atividade 
de suinocultura, localizada no imóvel rural Lote Rural N° 114/B/B, do 
45°Perímetro da Fazenda Britânia, Distrito de Vista Alegre, Entre Rios 
do Oeste/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

NIRTO HENRICHSEN, torna público que recebeu do IAT a Renovação 
da Licença de Operação para Suinocultura, instalada no Lote Rural 
n° 99/100/C, do 27° Perímetro, no município de Mercedes– PR. 

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (AMPLIAÇÃO)

 NIRTO HENRICHSEN, torna público que irá requerer ao IAT a Renova-
ção da Licença de Operação para Suinocultura, instalada no Lote Rural 
n° 99/100/C, do 27° Perímetro, no município de Mercedes– PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ARSENIO FISCHER, torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação 
de Licença Simplificada para ATIVIDADE DE SUINOCULTURA – SISTEMA 
TERMINAÇÃO, implantada na CHÁCARA N° 132 DO PERÍMETRO 
SUBURBANO, SITUADA NA LINHA KM-13 NO MUNICIPIO DE PATO 
BRAGADO – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Pedro Adelino Lunkes torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Simplificada para a atividade de piscicultura a ser implantada no LOTE 
RURAL 155/C do 13 perimetro de Marechal Candido Rondon, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
OSNI TESSARI torna público que recebeu do IAT, a Licença de Instalação 
para atividade de SUINOCULTURA UPD a ser implantada no LOTE RURAL 
188/189-A-C DO 20 PERIMETRO, em Marechal Candido Rondon, PR  

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
OSNI TESSARI torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Ope-
ração para a atividade de SUINOCULTURA UPD instalada LOTE RURAL 
188/189-A-C DO 20 PERIMETRO, de Marechal Candido Rondon, PR. 

Iniciam as disputas dos Jogos Escolares em Marechal
ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E PRIVADA DE ENSINO PARTICIPAM DA FASE MUNICIPALÜ

 A fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) 
foi iniciada na manhã desta quarta-feira (30), em Marechal 
Cândido Rondon.

As modalidades individuais ocorrem no dia de ontem, 
com tênis de mesa e xadrez, respectivamente no Orqui-
dário e no Café colonial junto ao parque de exposições. 

Para esta quinta-feira (31) está programado o atle-
tismo, tendo por local o Estádio Valdir Schneider, com 
início às 8 horas.

DISPUTAS
Alunos das redes municipal, estadual e privada de ensino 

participam da fase municipal. A competição envolve as 
modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol, 

31/03 - A partir das 8h
Estádio Valdir Schneider
Atletismo
04/ a 08/04 - Futsal
Ginásios Clarindo Bortolon e Colégio Rui Barbosa
11 a 14/04
Basquetebol - CAF
Handebol - Colégio Rui Barbosa
Voleibol - Colégio Martin Luther

tênis de mesa, voleibol e xadrez.
As equipes campeãs avançam à etapa regional. A fase 

municipal dos JEPS é organizada pela prefeitura, através 
da Secretaria de Esporte e Lazer. 

Quatro Pontes recebe etapa da Copa Amizade no sábado
Após dois anos, o Município de Quatro Pontes irá nova-

mente receber uma etapa da Copa Amizade de Voleibol 
Feminino. O evento esportivo será realizado no sábado 
(02), com início às 08 horas, nas dependências do Ginásio 
de Esportes do Complexo Escolar. A competição reunirá 
cinco equipes e todas se enfrentarão, somando dez jogos 
durante todo o dia.

Estarão em Quatro Pontes, além do time da casa, as 
equipes de Assis Chateaubriand, Iracema do Oeste, Pérola 
e São Miguel do Iguaçu. A Copa Amizade de Vôlei é divi-
dida em seis etapas e esta é a 2ª do calendário, a qual 
será disputada na categoria 2008. A primeira etapa foi 
realizada na cidade de Pérola há duas semanas.

Vice-líder da competição com 10 pontos ganhos, Qua-
tro Pontes irá brigar para permanecer entre os primeiros 
colocados. “Sabemos que esta é uma etapa totalmente 
diferente da anterior, pois estaremos colocando em quadra 
atletas bem mais novas e a maioria delas ainda estão em 
fase de iniciação na modalidade. É claro que buscamos 
nos manter entre os primeiros colocados, mas acredito 
que o principal objetivo seja oferecer competitividade a 
elas, com a meta na preparação para os jogos escolares e 
juventude”, comenta o técnico da equipe, Juliano Walker.

A classificação geral do campeonato conta com Pérola 
na liderança com 13 pontos, seguida por Quatro Pontes 
com 10, Iracema do Oeste com 8, São Miguel do Iguaçu 
com 6 e Assis Chateaubriand com 5. Confira a programa-
ção completa de jogos para a etapa em Quatro Pontes:

08h00 Quatro Pontes x Assis Chateaubriand
09h00 São Miguel do Iguaçu x Iracema do Oeste
10h00 Prefeitura de Pérola x Quatro Pontes
11h00 Assis Chateaubriand x São Miguel do Iguaçu
13h30 Iracema do Oeste x Prefeitura de Pérola
14h30 Quatro Pontes x São Miguel do Iguaçu
15h30 Prefeitura de Pérola x Assis Chateaubriand
16h30 Iracema do Oeste x Quatro Pontes
17h30 Prefeitura de Pérola x São Miguel do Iguaçu
18h30 Assis Chateaubriand x Iracema do Oeste
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culinária

Palavra cruzada

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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 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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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.

Cuide melhor das suas finanças. O 
tema da semana é dinheiro e você 
pode repensar a forma como vem 
gastando e investindo. Aproveite 
para negociar dívidas ou fazer 
investimentos importantes.
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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.

Trata-se  de  uma semana 
importante para você definir os 
próximos passos. Assuntos de 
trabalho ganham mais agilidade 
e comunicação. Novidades também 
podem aparecer.
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Uma semana todinha pra você 
organizar sua rotina. Assuntos de 
trabalho e saúde são os principais 
em destaque. Você pode divulgar um 
novo projeto ou fazer uma mudança 
de trabalho importante.
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Você pode ter uma oportunidade de 
fazer algo novo. Um ótimo período 
também para resolver questões 
financeiras e burocráticas que 
envolvem outras pessoas.
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É hora de se levar mais a sério, e é 
importante saber direitinho o que você 
quer antes de tomar qualquer decisão. 
É um bom momento para cuidar de si 
mesmo e buscar autoconhecimento.
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Assuntos de família estão em pauta. 
Conversas, notícias, novidades e 
mudanças ligadas a família ou coisas 
da casa podem trazer um grande 
movimento em sua vida.
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Um bom momento para sentar e ter 
aquela conversa importante. É hora de 
saber direitinho como se posicionar e 
como falar com qualquer pessoa com 
quem precise resolver alguma coisa.

O foco da semana são suas relações. 
Observe atentamente a forma como 
você se relaciona e como os outros 
se relacionam com você e busque o 
diálogo para alinhar melhor as coisas.

É uma ótima semana para iniciar algo 
novo, colocar antigos projetos em 
prática e fazer acontecer. Estar com 
amigos e fazer coisas em equipe tende 
a ser muito bom e trazer resultados.

É hora de colocar seus melhores 
projetos na rua e fazer acontecer! 
São dias decisivos e você ainda pode 
contar com o apoio de gente que 
pode te ajudar.

Ótimo momento para fazer um novo 
curso ou planejar uma viagem. O 
objetivo do momento deve ser abrir 
sua mente e sua vida para novas 
experiências e possibilidades.

Divirta-se, o céu está te pedindo mais 
leveza e prazer na vida. Tente não 
levar as coisas tão a sério e incluir 
atividades mais divertidas no seu 
dia a dia.

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

Jogo dos sete errosJogo dos sete erros

Corte e retirar a pele da coxa e sobrecoxa 
do frango. Em um recipiente coloque o frango 
e tempere com o limão, os dentes de alho, sal, 
colorau, quatro colheres de azeite e pimenta-
do-reino. Na panela de pressão coloque uma 
colher de manteiga, quatro colheres de azeite, 
as três batatas descascadas e em rodelas, os 
três tomates picados, a cebola picada em cubi-
nhos, uma pitada de sal e a pimenta-biquinho. 
Refogar por uns cinco minutos e acrescente o 
frango temperado; mexa bem e tampe. Deixe 
por aproximadamente 45 minutos, depois des-
tampe e deixe mais um pouco no fogo até 
secar a água que vai soltar.

Coxa e 
sobrecoxa 
na panela 

de pressão

l 4 dentes de alho
l 1 cebola
l 3 tomates
l 3 batatas
l 1 limão
l 8 colheres de azeite
l 1 colher de manteiga
l Pimenta-biquinho picada a gosto
l Pimenta-do-reino a gosto
l Sal a gosto
l Colorau a gosto
l 1 kg de coxa e sobrecoxa de frango
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TABELA FIPE AUMENTOU DE 15% A 
40%, A DEPENDER DO MODELO

Os automóveis seminovos e usados, que têm levado a prefe-
rência dos consumidores nos últimos anos, estão mais caros. Dados 
revelam que a Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econô-
micas) oscila de 15% até 40%, a depender do modelo do veículo.

O empresário rondonense Samuel Franciosi enaltece que em 
se tratando de vendas, o impacto foi o aumento no preço dos 

veículos para o consumidor final. Já para as lojas a interferência 
foi na hora de repor o estoque, ocasionada pela dificuldade de 

comprar o produto.
Conforme ele, devido ao fato da produção e entrega de veículos 

novos estar fora do normal, o consumidor tem optado em adquirir 
seminovos. “O aumento aconteceu com o reajuste de praticamente 

tudo. Como outros produtos ficaram mais caros, os preços dos 
automóveis também foram elevados”, ressalta.

Segundo o empresário, com a volta da regulamentação da 
entrega de veículos novos, a comercialização de seminovos não 
está mais tão aquecida. “Percebo as pessoas à procura de veícu-
los usados com valores mais baixos, na casa de R$ 20 mil a R$ 
40 mil, ou seja, primando por negócios saudáveis. É necessário 
observar também qualidade e procedência, uma vez que com 
os custos de manutenção elevados, por vezes compensa pagar 

mais para ter um bom veículo”, menciona.

l Seguro
E não foi apenas na hora de comprar o tão sonhado carro que o preço aumentou. 

O cidadão tem se deparado com reajustes cobrados pelas seguradoras. “A questão das 
seguradoras leva muito em conta a questão da oferta e procura, por isso o reajuste na 
média de 40% nos preços das caminhonetes, 30% a 40% nas picapes, e de 15% a 30% 
nos automóveis, a depender das vendas”, esclarece Sidinei Zaparolli, corretor de seguros.

Conforme ele, as companhias precisaram ajustar para cima os valores dos seguros 
proporcionalmente ao aumento dos veículos, de acordo com as características de 
modelo, entre outras. 

Se antes o reajuste do seguro ocorria atrelado à depreciação do bem, hoje é 
observado o contrário. A interrupção no fornecimento de automóveis zero quilômetro 
e a falta de matéria-prima geraram este fenômeno. “Existem órgãos que fiscalizam as 
seguradoras nas mais diversas questões, exigindo peças com procedência e genuínas. 
Outra questão é a falta de mão de obra nas chapeações e mecânicas, então está tudo 
interligado”, complementa.

O seguro de veículos usados mantém com leve aumento, enquanto os zero 
quilômetros saem da concessionária com o seguro pronto. “A nossa orientação é de que 
o consumidor faça o cálculo, pois o bem é um risco, exige manutenção, consumo de 
combustível e seguro. Entendo que o seguro deveria ser obrigatório, mesmo que seja o 
básico, contra terceiros”, prossegue ele.

“Aliás, este é um fator que contribui para o aumento de preços, a considerar que 
30% dos veículos nacionais possuem seguro, enquanto 70% não estão segurados. Com 
mais clientes consumindo, há maior oferta de seguradoras, o que por consequência gera 
diminuição de preços”, destaca, finalizando que a cultura do seguro deve ser ampliada. 

l Reflexão
Todavia, diante do atual 

cenário, Franciosi pondera 
que as perspectivas não se 
mostram muito animadoras. 
“Além do aumento exagerado 
em todos os produtos, 
tivemos a seca na região e 
agora observamos a guerra 
na Ucrânia, que influencia a 
economia global em relação 
às taxas de juros”, analisa.

“Após a pandemia 
da Covid-19, estamos 
vivenciando dias impensáveis 
com uma guerra absurda. 
Ainda assim, tenho muita fé 
que tudo vai passar até que 
tenhamos momentos estáveis 
novamente”, prevê.

Sidinei Zaparolli: 
“Cerca de 30% 
dos veículos no 
país têm seguro, 

enquanto 70% não 
possuem cobertura. 

Isso influencia 
muito nos preços” 

DIVULGAÇÃO

Samuel 
Franciosi: “O 
cenário atual não 
é o ideal, mesmo 
assim acredito 
vivenciar um 
momento de 
estabilidade” 

Automóveis seminovos mais caros

Elevação de preços é observada na hora de comprar e de fazer o seguro do veículo seminovo

TRIBUNA DO OESTE
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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 (31)
Marcia Cristine Baudino, Amanda Cristina Cordova, 
Vasconcellos Almeida, Junior José Jacobs, Noeli Vogel, Erica 
Michaelsen, Alan Leonardo e Maiara Poleze

l SEXTA (01)
Gabriela Bombardelli, Maria Claudete da Silva, Moveis 
BelStar, Luciano Mauro Dos Santos, Julia Oliveira, Keila Ferler 
Söchtig, Elisandra Heller, Vera Lucia Silveira, Chirlei Aguiar, 
Marcia Muller, Edir Klein

l SABADO (02)
Priscila Angelica Batista Huf, Marcia Koch, Debora Aline, Ana 
Paula Meurer, Francielli Paslauski, Maria Kelm, Margarete 
Werle Becker, Jorge Spiermann, Andela Kammer, Barbara 
Caroline, Ovaldir Menezes, Fabi Cius Kruger, Ilson Unis, Marili 
Koehler, Sílvio Bráulio Júnior, Carin Christiane, Márcio Hoff, 
Sueli Koch, Ana Paula Meurer, Natiése Allebrandt, Diane 
Seelent, Alexandre Marschall

l DOMINGO (03)
Patricia Cunha, Charline Flores, Marcio Chapla, Franciely Souza 
Oliveira, Patricia Fabiana Dossantos Freitag, Graciela Regina 
Bier, FaBi Lage Nogueira, Roges Freitag, Lizane Munevek, Dina 
Padovani, Lidiane Da Silva de Mello, Marquinhos Xavier, Patricia 

Cunha, Charline Flores, Franciely Souza Oliveira, Graciela Regina 
Bier, Roges Freitag, Lizane Munevek, Dina Padovani, Lidiane Da 
Silva de Mello, Gesisbel Cristina, Ivone Rohde Pinz

l SEGUNDA (04)
Thelma Bortolon, Arlete Selhorst, Lu Arcely Sylva, Marcia 
Andrea Bilek Rodrigues, Marcia Lauersdorf, Ireni Vorpagel, 
Karine C. Lunkes, Rafael Alexandre Schroder, Noeli Manger, 
Ana Priscila Klein, Valdinei Leite, Nina Schirmann, Andre 
Silva, Roberto Buss, Maykon Reis Lopes, Graciele Schell, Mary 
Stefanel, Vanderléia Basi

l TERÇA (05)
Dulce Hermes, Clarice Urnauer, Marlene Freitas, Tereza Priester, 
Solange Mondstock, Euzebio Toniolo, Naiane Freitag, Jeisa 
Leitzke, Clarice Gauer, Edson Rodrigues da Rosa, Zelina Berlatto 
Bonadiman, Eduarda Schneider, Mari Borges, Leila Letícia

l QUARTA (06)
Izaida Vassao Ribeiro, Helena Heck, Noemia Kroetz Ruver, 
Cleusa Fano, Mery Muller, Reni Noé, Lê Giordan Giordani, 
Andreia Eggers, Fernando Adam, Sandra Josiane Gunther 
Ostjen, Francielle Tierling Wild, Vinícius Martins, Rafaela Tidre 
Ferreira, Mery Muller, Andreia Eggers, Nelci Hilgert, Flavio 
Prigol, Rafaeu Scherer

O tim tim da semana 
vai para a primeira- 
dama de Nova Santa 
Rosa, Ivone Rohde 
Pinz, que aniversaria 
neste domingo (03). 
Na foto ela está 
acompanhada do 
esposo, o prefeito 
Norberto

Vítor Lang Boech e Liege 
de Lima Lang trocaram o 
famoso ‘sim’  no dia 25 de 
março.  Ele é filho do casal 
de fotógrafos rondonenses 

Leila e Hilario Boech Marili Koehler, jornalista da prefeitura de Pato Bragado, 
aniversária neste sábado (02). Parabéns!

No dia 04 a Thelma Bortolon completa mais um ano 
de vida. Na foto ela está acompanhada do esposo 

Juliano. Felicidades!

No próximo dia 04, o empresário rondonense Rafael Alexandre 
Schroder e a esposa Monique comemoram o aniversário dele. Parabéns!

Aniversariantes da Semana  
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022  

   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos 
interessados que realizará no dia 03 de maio de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes da Concorrência 
Pública nº 03/2022 – PMMCR, para a Execução de pavimentação asfáltica em pequenos trechos na 
Sede Municipal, no valor total máximo de R$ 2.160.004,79, nos termos da Lei de Licitações e Contratos nº 
8.666/93 e demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 01-04-2022, junto ao Departamento 
de Gestão de Compras na Prefeitura Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-
8821 e 3284-8865. O edital e anexos será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou 
gratuitamente através do site: www.mcr.pr.gov.br, link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e 
download/baixar em arquivos disponíveis. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 29 de março de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 

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

disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação 
da Comissão de Licitações, exarado no procedimento para a Aquisição de roçadeiras e acessórios para 
a manutenção de roçadeiras da Secretaria de Infraestrutura, conforme informado nos autos, acima 
referidos. Assim torno público a presente justificativa de Dispensa de licitação na forma seguinte:  

OBJETO: Aquisição de roçadeiras e acessórios para a manutenção de roçadeiras da 
Secretaria de Infraestrutura, com prazo de entrega de 05 (cinco) dias após a solicitação. Para tanto, 
contratamos a empresa Ponto Certo Máquinas Industriais Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 
04.774.088/0001-50, estabelecida na Rua Amapá, nº 920, Bairro Espigão, nesta cidade de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná, conforme documentos anexos ao processo, ao preço total de R$ 
13.831,20 (treze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos). O pagamento será efetuado conforme 
a realização da entrega e a apresentação da nota fiscal, em 10 (dez) dias úteis. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21-06-
1993. 
Gabinete do Prefeito, em 23 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 016/2022 

 
 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 016/2022, para a 
Contratação de serviços de manutenção da casa de bombas e hidrantes, com fornecimento de 
materiais, para o combate a incênio no Centro de Eventos, no Parque de Exposições Álvaro Dias, 
torna público a presente ratificação da justificativa de Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviços de manutenção da casa de bombas e hidrantes, com 
fornecimento de materiais, para o combate a incênio no Centro de Eventos, no Parque de 
Exposições Álvaro Dias. 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 01 (um) mês. O valor total a ser pago 
será de R$ 13.127,50 (Treze mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos). O pagamento será 
realizado em 05 (cinco) dias úteis após a realização dos serviços. Este objeto será executado pela empresa 
Protemar Comércio de Equipamentos de Pproteção Individual Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 
10.714.646/0001-94, estabelecida na Av. Maripá, nº 1.015, Sala 01, Centro, 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 29 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO  
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - Republicação 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por lote 
Objeto: Contratação de serviços de administração e gerenciamento de meio de pagamento para o 
fornecimento de auxílio alimentação aos servidores, por meio de cartões magnéticos. 
Valor Máximo: R$ 9.403.423,20 (Nove milhões, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e 
vinte centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 30 de março de 2022, até às 09:59 horas do dia 20 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 10:00 horas no dia 20 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 29 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2022 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de veículo novo zero quilômetro, tipo SUV, para a Secretaria de Gestão de Governo. 
Valor Máximo: R$ 187.727,50 (Cento e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta 
centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 28 de março de 2022, até às 08:29 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 do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 23 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por lote 
Objeto: Contratação de serviços de arbitragem de jogos esportivos, objetivando a realização de eventos 
esportivos a serem organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
Valor Máximo: R$ 298.893,05 (Duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e cinco 
centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 28 de março de 2022, até às 13:59 horas do dia 19 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 19 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 24 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 75/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2022 
 

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Inexigibilidade nº 006/2022, para a 
contratação de empresa para realização de 03 (três) inscrições para participação de servidoras 
municipais no 2º Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores do SUAS - Sistema Único de 
Assistência Social, torna público a presente justificativa de inexigibilidade, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de empresa para realização de 03 (três) inscrições para participação de 
servidoras municipais no 2º Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores do SUAS - Sistema 
Único de Assistência Social. As inscrições serão realizadas conforme rotina descrita no Termo de 
Referência, anexo aos autos do processo. O prazo de execução e vigência do contrato será de 90 (noventa) 
dias. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis. O valor máximo deste processo será de 
R$4.170,00 (Quatro mil, cento e setenta reais). Este objeto será executado pela empresa KRETZER & 
COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.179.644/0001-05, estabelecida 
na Rua Uruguai, nº 122, Centro, Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, através de Inexigibilidade de 
Licitação. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, inciso II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93. Gabinete do Prefeito, em 25 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 
 



 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/03/2022 - Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Moranei 
Kist. 

 
* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624346dc961e8 

ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 44/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: V.C. MORAES-TRANSPORTES ME 
CNPJ DA CONTRATADA: 10.533.343/0001-75 
REPRESENTANTE: Vanderlei Carlos Moraes 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 25.890,02 (vinte e cinco mil oitocentos e noventa reais e dois centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/03/2022 - Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Vanderlei 
Carlos Moraes. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6243476d5f1bc 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 47/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: JAIR ANDRIN 90730925900 
CNPJ DA CONTRATADA: 19.853.941/0001-04 
REPRESENTANTE: Jair Andrin 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 2.635,00 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/03/2022 - Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Jair 
Andrin. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62434b4c71eb6 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 35/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: VIACAO SANDER LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 84.800.853/0001-06 
REPRESENTANTE: Anderson Luis Alves 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 66.633,84 (sessenta e seis mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Anderson 
Luis Alves. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6243433f372e2 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 37/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: TRG-TURISMO LTDA - ME 
CNPJ DA CONTRATADA: 05.031.419/0001-24 
REPRESENTANTE: Robson Andre Schwingel 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 19.478,68 (dezenove mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Robson 
Andre Schwingel. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6243444332bb1 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 38/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: JUCA TUR TRANSPORTES - EIRELI - ME 
CNPJ DA CONTRATADA: 23.960.959/0001-74 
REPRESENTANTE: Moranei Kist 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 8.108,10 (oito mil cento e oito reais e dez centavos). 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 48/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: VALDIR KAMMER 55009875934 
CNPJ DA CONTRATADA: 30.828.476/0001-86 
REPRESENTANTE: Valdir Kammer 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 14.699,10 (catorze mil seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/03/2022 - Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Valdir 
Kammer. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62434e87d9251 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 50/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: IVANILDE QUIOSI PASZTETNIK 70367000920 
CNPJ DA CONTRATADA: 34.784.402/0001-46 
REPRESENTANTE: Ivanilde Quiosi Pasztetnik 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 10.017,28 (dez mil dezessete reais e vinte e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/03/2022 - Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Ivanilde 
Quiosi Pasztetnik. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62434f7b6eb36 
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 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022  

   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos 
interessados que realizará no dia 20 de abril de 2022, às 14:00 h, abertura dos envelopes de habilitação da 
Tomada de Preços nº 08/2022 – PMMCR, para a Execução de reforma de banheiro masculino, 
localizado no Parque de Exposições Álvaro Dias, no valor total máximo de R$ 147.233,97, nos termos 
da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 01-04-2022, junto ao Departamento 
de Gestão de Compras na Prefeitura Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-
8821 e 3284-8865. O edital será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou gratuitamente 
através do site: www.mcr.pr.gov.br, link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e 
download/baixar em arquivos disponíveis. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 30 de março de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos, materiais médico-hospitalares e outros para atendimento da 
demanda das unidades de Saúde municipais. 
Valor Máximo: R$594.963,04 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 30 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 Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal BLL 
Compras – https://bll.org.br/. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 29 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, através do Sistema de Registro de Preços e 
exclusivo para ME/EPP conforme L. C. nº 123/2006 e suas alterações. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão de imagens e cópias de projetos 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Planejamento. 
Valor Máximo: R$15.790,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 30 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 26 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 26 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 29 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 
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EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 
OBJETO: Contratação de serviços de cessão de sistema de controle de frequência para os servidores 
públicos municipais, com comodato de equipamentos. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 48/2021, de 29/03/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 10.786.517/0001-01 
REPRESENTANTE: Carlos Eduardo Zanquetta Cardozo 
PRAZO: Execução: 31/03/2023 e Vigência: 30/04/2023 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, IV, 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência em 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Carlos 
Eduardo Zanquetta Cardozo. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624338dd699af 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2017 
OBJETO: Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal para atender às necessidades das secretarias 
municipais. 
ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo do Contrato nº 140/2017, de 14/08/2017. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: TIM S/A 
CNPJ DA CONTRATADA: 02.421.421/0001-11 
REPRESENTANTE: Bernard Heskia Zeiture 
PRAZO: Vigência: 31/03/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência em 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 30/09/2021 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Bernard 
Heskia Zeiture. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624335bf74d47 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2022 

  
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 
OBJETO: Retirada de telhado, substituição de calhas, fornecimento e instalação de telhas metálicas e de 
coberturas em policarbonato no CMEI Pequeno Polegar 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon 
CONTRATADA: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO BOTELHO LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 09.595.903/0001-37 
RESPONSÁVEL: WILSON APARECIDO BOTELHO 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses, a contar do 5º dia útil após a emissão da ordem de serviço. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 217.872,64 (duzentos e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e 
sessenta e quatro centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante conforme autorização, no prazo de 
10 (dez) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades 
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 22 de março de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Wilson Aparecido Botelho. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6241c13179fdd  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2022 

  
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 
OBJETO: Implantação de iluminação pública em trechos das Avenidas Irio Jacob Welp e Roda D`Água. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon 
CONTRATADA: ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 35.293.377/0001-60 
RESPONSÁVEL: THIAGO ZYS 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses, a contar do 5º dia útil após a emissão da ordem de serviço. 
VALOR DO CONTRATO: R$426.800,00 (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos reais) 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante conforme autorização, no prazo de 
10 (dez) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades 
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 23 de março de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Thiago Zys. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6241a3e930fe0  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 013/2022 
OBJETO: Aquisição de barras de viga "u" para fabricação de bancos em metal para abrigos de passageiros 
(pontos de ônibus) do município. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Independência Comercio de Aço Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 81.050.312/0001-01 
REPRESENTANTE: Eliseu Emidio Rheinheimer 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 50 (cinquenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$3.098,10 
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 março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Independência Comercio de Aço Ltda. Testemunhas: Welyngton Alves da Rosa, 
Secretário Municipal de Mobilidade e Anilson Pereira Nazaré, Fiscal de Contrato - SMM 
 
* Documento na íntegra disponível no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 017/2022 
OBJETO: Aquisição de 1.500 (mil e quinhentos) pacotes de papel higiênico para atender a demanda das 
Secretarias Municipais de Administração e Saúde, bem como suas unidades descentralizadas. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Hoffmeister & Iastrombeck Comercio Atacadista de Embalagens Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 35.217.891/0001-17 
REPRESENTANTE: Leandro Requiel Hoffmeister 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$4.875,00 
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 29 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Hoffmeister & Iastrombeck Comercio Atacadista de Embalagens Ltda. Testemunhas: 
Marcelo Silveira Portela, Secretário Municipal de Administração e Marciane Maria Specht, Secretária 
Municipal de Saúde. 
 

* Documento na íntegra disponível através do site: 
www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 006/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para realização de 03 (três) inscrições para participação de servidoras 
municipais no 2º Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores do SUAS - Sistema Único de Assistência 
Social. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Kretzer & Coelho de Organização de Feiras Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 11.179.644/0001-05 
REPRESENTANTE: Ana Cristina K. de Oliveira 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$4.170,00 
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 25 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Kretzer & Coelho de Organização de Feiras 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/p6241bc185673f 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 015/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto 
no Artigo 24, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da Comissão 
de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 015/2022, para a CONTRATAÇÃO DE CURSO DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, torna público a presente ratificação da justificativa de Dispensa de 
licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. O serviço 
deverá ser realizado conforme indicado no Termo de Referência, anexo aos autos deste processo. O prazo de 
execução do contrato será de 08 (oito) meses enquanto a vigência será de 09 (nove) meses. O pagamento 
será feito em até 05 (cinco) dias úteis. Este objeto será fornecido pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
OESTE DO PARANÁ - AMOP, inscrita no CNPJ sob nº 75.907.576/000136, estabelecida na Rua Pernambuco, 
nº 1936, Centro, Município de Cascavel, Estado do Paraná, através de Dispensa de Licitação, ao valor total de 
R$9.230,00 (Nove mil, duzentos e trinta reais). 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso XIII, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21/06/1993, conforme devidamente justificado no processo licitatório. Gabinete do 
Prefeito, em 28 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 87/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 017/2022 
 
 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 IV, e tendo em vista o 
parecer Jurídico corroborado pela deliberação da Comissão de Licitações, exarado no procedimento 
Dispensa nº 017/2022, para a aquisição de 1.500 (mil e quinhentos) pacotes de papel higiênico para 
atender a demanda das Secretarias Municipais de Administração e Saúde, bem como suas unidades 
descentralizadas, 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 1.500 (mil e quinhentos) pacotes de papel higiênico para atender a 
demanda das Secretarias Municipais de Administração e Saúde, bem como suas unidades 
descentralizadas. O fornecimento deverá ser ema té 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, conforme rotina 
descirta no Termo de Referência, anexo aos autos do processo. O prazo de execução do contrato será de 30 
(trinta) dias enquanto a vigência será de 45 (quarenta e cinco) dias. O pagamento será efetuado conforme a 
aquisição do objeto, em até 10 (dez) dias após a entrega. Este objeto será fornecido pela empresa 
HOFFMEISTER & IASTROMBECK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº 35.217.891/0001-17, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 309, Centro, Município de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná, através de Dispensa de Licitação, ao valor total de máximo de 
R$4.875,00 (Quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais). 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada na Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, de 
21/06/93, Art.24, inciso IV. Gabinete do Prefeito, em 29 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - 
PREFEITO 
 



Tribuna do Oeste20 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
31 de março de 2022

Fale com seu gerente 
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