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Foco e disciplina fizeram com que o jovem rondonense Marcelo Kanieski 
conseguisse realizar o sonho de pedalar de Marechal Cândido Rondon 
até o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Foram 1.825 km num desafio 

que durou 20 dias. Mas, para quem pensa que essa foi sua única viagem, 
para Marcelo foi só mais uma. Tem muito mais. Ele é conhecido por viajar 

pelo Brasil de bicicleta e conta como são estas aventuras. Veja também 
orientações para quem sonho em se aventurar numa “cicloviagem”.
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CICLOVIAGEM
Pedal de Marechal ao Cristo Redentor

ENTREVISTA 
Prefeito de Nova Santa 
Rosa fala do trabalho 
para oferecer as 
melhores condições 
ao setor produtivo
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AGRONEGÓCIO CONTINUA GARANTINDO 
SUPERÁVITS NA BALANÇA COMERCIAL
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

Essa espécie de rato está no topo
da cadeia alimentar, causa doenças
crônicas como a raiva, move-se com
agilidade pelos canais burocráticos do
sistema e rói a dignidade. Começou a
campanha política para as eleições
deste ano em todo o País. Não deixe o
seu voto ser roído pelos ratos, esco-
lha bem os seus candidatos.
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Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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Dilceu Sperafico*

 Apesar de todas as dificuldades e 
desafios decorrentes de adversidades 
climáticas, riscos de conflitos armados, 
pandemia de Covid-19, inflação alta, 
desemprego elevado, perda de renda 
da população e redução da demanda 
de alimentos, o agronegócio brasileiro 
demonstrou em janeiro último mais 
uma vez todo o seu potencial e singular 
importância para o desenvolvimento 
econômico e social do País. 

Conforme levantamento do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
do dia 14 de fevereiro, a agropecuária 
brasileira apresentou superávit de 7,7 
bilhões de dólares em janeiro último, 
considerando as operações dos 12 
meses anteriores, quando foi regis-
trada alta de 23,1% nas exportações 
de produtos agrícolas e de 16,7% nas 
importações do setor.

Nesse período, as exportações do 
agronegócio nacional cresceram 57,5% 
em relação ao mesmo mês de janeiro do 
ano passado, com resultado positivo no 
valor 8,8 bilhões de dólares, enquanto 
as importações caíram para 1,1 bilhão 
de dólares, com queda de 15,5% na 
comparação com o período anterior.

O estudo do Ipea abrange as dife-
rentes operações da balança comercial 
brasileira, incluindo todos os setores 

econômicos, além da agricultura e os 
resultados do conjunto de exportações e 
importações apontaram déficit de 214,4 
milhões de dólares entre janeiro de 2021 
e janeiro 2022, o que ressalta nova-
mente a contribuição do agronegócio 
para o desenvolvimento econômico e 
bem-estar social do País.

De acordo com o levantamento, na 
análise dos 12 meses anteriores a janeiro 
de 2022, a elevação das exportações 
agrícolas foi de 23,1% e das importações 
do setor de 16,7%, o que resultou no 
saldo positivo da balança comercial do 
agronegócio nacional de 108,5 milhões 
de dólares no período. Pesquisadores 
responsáveis pelo estudo do Ipea ainda 
destacaram como muito promissor para 
o resultado, o fato de janeiro ser mês 
tradicionalmente com menos embarques 
para o exterior do agronegócio brasileiro.

Mesmo assim, de acordo com os 
especialistas, o patamar atingido pela 
agropecuária em janeiro de 2022 supe-
rou não só o desempenho de janeiro 
de 2021, como ficou 37,1% acima do 
desempenho de janeiro de 2019, ainda 
no período pré-pandemia de Covid-19, 
quando o País exportou 6,4 bilhões de 
dólares no período.

Dos 3,2 bilhões de dólares a mais 
exportados em janeiro de 2022, o 

complexo soja, que inclui grão, farelo 
e óleo da leguminosa, representou 1,6 
bilhão de dólares, com incremento de 
5.223,9%, 44,7% e 1.974%, respectiva-
mente, nos valores exportados desses 
mesmos produtos no período, na com-
paração com janeiro de 2021.

Para o bem da economia e da popu-
lação brasileira, ao contrário das expor-
tações, o País importou 202,2 milhões 
de dólares a menos no período, em 
relação às compras do ano anterior, o 
que correspondeu à queda de 15,5% 
no total de produtos agrícolas adquiri-
dos de fornecedores do exterior. Das 
15 commodities avaliadas pelo Ipea, 
12 apresentaram queda no volume e 
nove no valor importado ao longo de 
janeiro de 2022, na comparação com 
as aquisições do mesmo mês de 2021.

O trigo prosseguiu liderando os valo-
res consumidos na aquisição de produ-
tos agrícolas em janeiro de 2022, com 
redução de 138,4 milhões de dólares 
ou 10,7% das despesas. A queda na 
importação do cereal, de 22,1% no perí-
odo, se deveu à boa safra nacional em 
2021 e não à redução de consumo de 
derivados no País, o que inclui pães, 
doces e massas. 

 Se engana quem pensa que os impactos 
econômicos da guerra entre Rússia x Ucrâ-
nia se limitam ao petróleo e aos fertilizantes. 
O conflito também afeta outros segmentos 
econômicos e será sentido inclusive no “pão 
nosso de cada dia”.

Atualmente, a Rússia é o maior exportador 
mundial de trigo e a Ucrânia ocupa a quarta 
posição neste ranking. Juntos, são responsá-
veis por cerca de 30% do mercado mundial 
de exportação do trigo, o que corresponde 
a 210 milhões de toneladas.

Mesmo o Brasil tendo que importar cerca 
de 60% do trigo que consome, as análises 
indicam que o País não terá problemas de 
abastecimento do cereal no curto prazo, pois a 
Argentina já sinalizou ter trigo suficiente para 
atender as necessidades brasileiras, além 
de que o volume vindo da Rússia é muito 
pequeno e não temos registro de compras 
do trigo da Ucrânia. 

Mas, ao mesmo tempo que é certo que 
não faltará trigo, é inevitável que a crise da 
Ucrânia afete diretamente os preços do produto 
a nível mundial. E, se o conflito armado se 
prolongar, a suspensão dos embarques nos 
portos ucranianos vai continuar e os países 
importadores vão buscar outros mercados 
exportadores, como Estados Unidos, Austrá-
lia, Canadá e Argentina. Logo, o simples pão 
francês que, tradicionalmente, faz a vez na 
mesa do café da manhã, certamente ficará 
mais caro.

Outra questão que pode impactar o preço 
do trigo é a incerteza em relação aos fer-
tilizantes, pois a Rússia é um dos maiores 
produtores do mundo e também fornecedor 
desse produto para o Brasil.

Além do trigo, que deve ficar mais caro, 
o impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia 
também deve provocar estragos na cadeia 
da pecuária. Criadores de bovinos, suínos e 
aves, que têm boa parte de custos baseada no 
consumo de grãos para alimentar os animais, 
terão pela frente um cenário mais complicado.

A Ucrânia é uma grande produtora de 
milho e a Rússia, como já mencionado, um 
dos maiores produtores de trigo. Mesmo que 
o trigo não seja usado como ração no Bra-
sil, quando o preço do grão sobe ele puxa a 
cotação de outros grãos.

Apesar da alta moderada esperada para 
o preço do milho, a principal fonte de ração 
animal, analistas afirmam que o nível atual 
das cotações do grão já é muito elevado e 
pressiona os custos, impactando as cadeias 
de produção de aves, suínos e bovinos. Isso só 
piora um quadro que já era crítico para muitos 
pecuaristas, uma vez que houve quebra na 
segunda safra de milho de 2021, e a primeira 
safra do grão deste ano foi afetada pela seca.

Por isso, apesar de distante de nós, a 
guerra vai sim impactar o nosso bolso. Esta-
mos, novamente, vivendo um período de gran-
des desafios. Além da economia, por vários 
outros fatores, esse conflito é um momento 
de muita tensão e incerteza para o mundo. 

A guerra e 
o pão nosso 
de cada dia
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Curtas
l A deputada federal Leandre Dal Ponte vai assinar no próximo sábado (12) a 
ficha de filiação no partido PSD. A parlamentar estava filiada ao Partido Verde 
(PV) desde 2009.
l O governador do Paraná, Ratinho Junior, disse que o Paraná está próximo de 
liberar o uso de máscaras ao ar livre.
l O deputado Gustavo Fruet (PDT-PR) propôs o Projeto de Lei que inclui o 
incentivo à mobilidade ativa ou não motorizada no rol de temas obrigatórios das 
campanhas anuais de trânsito.
l O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) é o novo líder da bancada de 
oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Ele assumiu o cargo em 
substituição ao deputado Professor Lemos (PT).
l O PSDB do Paraná decidiu encaminhar ao diretório nacional a sua posição 
contrária à prorrogação dos mandatos dos atuais diretórios municipais. Os 
mandatos vencem entre abril e junho deste ano.
l O Podemos anunciou a desfiliação do deputado estadual paulista Arthur 
do Val. Na semana passada, vazaram áudios em que ele fazia comentários 
depreciativos sobre as mulheres ucranianas e dizia que elas “são fáceis, porque 
são pobres”.
l O deputado Pedro Lupion já sinalizou que estará fora do União Brasil e 
o partido não terá nenhum representante paranaense na direção nacional, 
composta por 50 membros da sigla formada pela fusão do PSL e DEM.
l O vice-governador Darci Piana (PSD) já está em campanha de reeleição na 
Fecomércio e com isso fortalecer seu nome para continuar na vice de Ratinho 
Junior (PSD) em outubro.
l Após o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmar que a filiação de 
Geraldo Alckmin estava certa, o ex-governador paulista foi às redes sociais negar 
que o martelo já está batido.

2022 melhor que 2021  
Um ano de 2022 melhor do que foi 2021. Esta é a previsão do prefeito 
de Entre Rios do Oeste, Ari Maldaner, quando ele fala das perspectivas 

para o ano que está em curso. O mandatário diz que, apesar da 
covid, 2021 já foi um período muito bom para o município, porém 
foi um tempo dedicado principalmente ao planejamento.  Para 
2022 o prefeito acredita que muitas obras irão acontecer graças 
aos projetos que já foram encaminhados no decorrer do último 
ano. Maldaner acrescenta que a comunidade pode aguardar 

uma série de realizações.

Pesquisa no Paraná
A primeira pesquisa eleitoral registrada em 2022 com as 
intenções de voto para o Governo do Paraná indica o favoritismo 
do governador Ratinho Junior (PSD) à reeleição. Realizada pelo 
instituto Radar Inteligência, a pesquisa coloca o atual governador 
com a preferência de 50,1% do eleitorado paranaense. Requião, 
que ainda não definiu por qual partido disputará a eleição, 
aparece na segunda posição, com 19,8%, enquanto Cesar 
Silvestri Filho (PSDB) tem 3% das intenções de voto. A pesquisa 
não apresentou como pré-candidato o deputado federal Filipe 
Barros (União Brasil) que deve trocar de partido e filiar-se ao PL 
para ser o candidato bolsonarista ao Governo. No levantamento 
da Radar, 11,3% dos entrevistados declararam que votarão nulo 
ou em branco, enquanto 15,8% disseram ainda não saber em 
quem votarão.

Para presidente
A pesquisa da Radar Inteligência também ouviu o eleitorado 
paranaense sobre as eleições presidenciais e indicou um 
empate técnico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Paraná. Segundo 
o levantamento, Lula tem 34% da preferência do eleitorado 
paranaense, enquanto Bolsonaro é o candidato de 32,4% - 
diferença dentro da margem de erro de 2,7 pontos percentuais. 
O ex-juiz Sergio Moro aparece na terceira posição, com 11,9%, 
seguido por Ciro Gomes (PDT), com 3,3%, Simone Tebet (MDB), 
com 1,8% e João Doria (PSDB), com 1,2%. Eduardo Leite (que 
cogita deixar o PSDB para disputar a eleição) foi citado por 0,5% 
dos entrevistados. Outros 6,2% votariam em branco ou nulo e 
8,7% não souberam ou não responderam.

Metodologia
 A pesquisa, encomendada e custeada pelo próprio instituto 
Radar, foi registrada no TSE sob o número PR-02644/2022. O 
instituto, que realizou a pesq uisa por conta própria, entrevistou 
1.350 pessoas entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março. A 
margem de erro é de 2,7 pontos percentuais e o intervalo de 
confiança é de 95%.

Apoio à Sperafico  
Apesar de estar há mais de cinco anos fora do processo político, o 

ex-vereador de Marechal Cândido Rondon, Guido Herpich (foto), diz 
que eventual candidatura de Sperafico a deputado federal o trará de 

volta às trincheiras da política rondonense. Guido, que já foi vereador 
por três vezes e, inclusive, presidente da Câmara, bem como 

secretário municipal, é enfático ao afirmar que não medirá 
esforços em apoiar candidatura de Sperafico. Ele justifica o seu 
entusiasmo pela amizade que tem com o ex-parlamentar e por 

tudo que Sperafico já fez pelo Oeste do Paraná.

Reforço ao PP
 Depois de 15 anos nas fileiras do Cidadania, o ex-prefeito 

de Maripá, Anderson Bento Maria, agora é um dos novos 
reforços do Partido Progressistas (PP) da região. Ele 
vem se preparando para ser candidato a deputado 
estadual em provável dobradinha com o também 
pré-candidato a deputado federal pelo partido, Dilceu 
Sperafico. “Defendemos o municipalismo e a volta 
da representatividade política no Oeste do Estado 
do Paraná”, disse ele em rede social ao anunciar a 
mudança partidária. “Junto com @dilceusperafico, 
nossa luta será pelo crescimento econômico e social, 
oportunidade para todos e mais qualidade de vida 
para nossa região”, completou.

Mais reforços
Um grande evento do PP, com a presença de Ciro Nogueira (ministro da Casa Civil) 
e Arthur Lira (presidente da Câmara dos Deputados), está marcado para o sábado 

(12), a partir das 8 horas, na sede do Jockey Club do Paraná, em Curitiba. No ato, o PP 
vai anunciar o novo quadro de filiados. Entre os novos filiados estão os deputados 
estaduais Guto Silva (pré-candidato ao Senado) e Tião Medeiros, o presidente da 

Fetranspar, coronel Malucelli, e o ex-lutador de MMA Wanderlei Silva.
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Novamente a Ótica Da Visão 
irá presentear dois de seus clientes 
com um salário-mínimo extra. 
Com lojas em Marechal Cândido 
Rondon, Entre Rios do Oeste e 
Nova Santa Rosa, neste dia 10 de 
março de 2022 a Ótica Da Visão 
comemora 25 anos de atividades 
e inúmeras conquistas.

Para marcar o aniversário com 
chave de ouro, a empresa, como 
tradicionalmente acontece, realiza 
o sorteio de um salário-mínimo. 
No entanto, neste ano serão sor-
teados dois salários-mínimos, um 
em 30 de abril e outro no fim 
do ano. O valor de cada prêmio 
é de R$ 1.212,00.

A campanha denominada 
de “Esse salário é meu”, será 
desenvolvida no decorrer deste 
ano. Para participar, basta visi-
tar uma das três lojas, preencher 
um cupom e depositar na urna 
para concorrer ao sorteio. Não 
é necessário realizar nenhuma 
compra, basta preencher o cupom 
e depositar na urna que já estará 
concorrendo ao valor em dinheiro.

PRODUTOS
A Ótica Da Visão, que é 

especializada em receituários 
e solares, é gerenciada pelos 
empresários e sócios Davi Gerson 
Zimmermann e Ivone Barbosa. 
Além de um atendimento per-
sonalizado, a empresa prioriza a 
qualidade, o conforto e o bem-
-estar de seus clientes, sendo 
referência na região Oeste do 
Paraná quando se trata de arma-
ções, óculos de sol e lentes, ofer-
tando os mais variados modelos 
e marcas, além de manutenção 
gratuita dos óculos.

A empresa trabalha com óti-
mos preços e excelentes condições 
de pagamento. As promoções 
também são um importante 
diferencial da Ótica Da Visão.

HISTÓRIA DE SUCESSO
Os empresários lembram 

que a loja foi aberta em 1997, 
de forma bastante simples. Eles 
comemoram a história de sucesso. 
“Construímos uma história repleta 
de alegrias e realizações, tornamos 

real o nosso sonho. Sentimo-nos 
muito felizes e bastante satisfeitos 
com tudo o que alcançamos até 
aqui”, enaltecem Ivone e Davi.

MAIS LOJAS
O sucesso do empreendimento 

levou os empresários a ampliar 
a sua área de atuação, abrindo 
lojas nas cidades de Entre Rios do 
Oeste e Nova Santa Rosa. “Pro-
curamos ter os produtos que os 
clientes querem usar, as novidades 
recentes do mercado óptico e 
os lançamentos em lentes para 
receituário, então dificilmente o 
cliente não encontra o tipo de 
lente que vem procurar em nossas 
lojas, estamos sempre inovando 
em relação a isso”, ressaltam.

ENDEREÇOS
A Ótica Da Visão, em Marechal 

Rondon, encontra-se na Rua Santa 
Catarina, nº 783 - centro; em Entre 
Rios do Oeste está localizada na 
Rua Paim, nº 931; e em Nova Santa 
Rosa, situa-se na Avenida Santo 
Cristo, nº 846. 

 Davi Gerson Zimmermann e Ivone Barbosa: empresa 
referência na região completa 25 anos com nova premiação 

Ótica Da Visão sorteia dois salários de 
R$ 1.212,00 em comemoração aos 25 anos

PRIMEIRO SORTUDO SERÁ CONHECIDO EM 30 DE ABRIL, ENQUANTO O ÚLTIMO SORTEIO OCORRERÁ NO FIM DO ANOÜ
TRIBUNA DO OESTE

Ü

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

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

www.quatropontes.pr.gov.br @PrefeituradeQuatroPontes
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MEDIDA VALE DESDE SEGUNDA-FEIRA (07). TODAVIA, A PRESENÇA NO PLENÁRIA ESTÁ 
RESTRITA AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CASA DE LEIS

Ü

Câmara de Marechal 
Rondon retoma 
sessões presenciais

Parlamento
Os vereadores Vanderlei Sauer, Cristiano Metzner (Suko) 
e Rafael Heinrich, de Marechal Cândido Rondon, suge-
rem ao Executivo Municipal a elaboração de projeto e 
a consequente liberação de recursos que permitam a 
instalação de um refeitório e uma biblioteca na Escola 
Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto.

Arion Nasihgil, Moacir Froehlich e Iloir de Lima (Padeiro), 
parlamentares em Marechal Cândido Rondon, solicitam 
informações do Executivo Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Educação, sobre os motivos que ensejam 
a não aplicação, até o momento, do reajuste nacional 

do piso salarial do professor de educação básica, bem como requer que 
a administração tome imediatamente as devidas providências legais e 
legislativas visando conceder com brevidade referido reajuste.

Dionir Briesch, 1º secretário da Câmara rondonense, 
sugere que o Executivo Municipal, através da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, 
efetue a poda de galhos de árvores localizadas bem 
próximas do passeio público e da própria via urbana 
da Rua Presidente Costa e Silva, em local situado bem 
em frente à UPA Edgar Netzel.

O vereador quatro-pontense Davi Boufleuher sugere 
a recuperação das sinalizações com a pintura das fai-
xas, dentro do perímetro urbano. Ele também indica a 
construção de base para implantação de caixa de água, 
visando solucionar o problema de abastecimento de 
água na Linha Ritt.

Cleunice Majolo, presidente do Poder Legislativo de 
Quatro Pontes, sugere ao Executivo gestões visando a 
elaboração dos projetos objetivando a construção de 
ciclovia da Empresa EBS Ltda até a Empresa Laticínios 
e GT Food’s, antiga Lorenz, bem como do Posto Diesel 
até a central de inseminação artificial.

Em Pato Bragado, o vereador Jonatan Fernandes 
sugere o alargamento da rua Guaíra, entre a avenida 
Continental e rua Paranaguá, tendo em vista o intenso 
movimento.

Mauro Weigmer, edil bragadense, solicita a entrega 
das correspondências nas residências das pessoas por-
tadores de necessidades especiais por parte do órgão 
competente.

O vereador Alvido Hergesell, de Nova Santa Rosa, 
apresentou indicação por meio da qual indica a exe-
cução de patrolamento e cascalhamento na estrada de 
limite entre o distrito de Alto Santa Fé e o município 
de Palotina.

Felipe Schindler, vereador-presidente em Nova Santa 
Rosa, requer a manutenção e instalação de iluminação 
pública no município.

O parlamentar Gilson Backes, de Mercedes, sugere ao 
Executivo Municipal, por meio do setor competente, a 
realização de estudos, visando a revitalização da ciclovia, 
sentido Centro-Bairro, a partir da Rua Dr. Oswaldo Cruz.

Ezio Dörner, presidente da Câmara de Vereadores de 
Mercedes, sugere que o Executivo Municipal elabore pro-
jeto técnico e libere recursos que permitam a ampliação 
do salão comunitário da Associação dos Moradores da 
Sanga Mineira.

O vereador Robson Lermen, de Entre Rios do Oeste, 
apresentou indicação para sugerir a mudança do local 
da academia ao ar livre do Bairro Parque Verde.

A parlamentar entrerriense Nadir Backes, sugere a cons-
trução de ponto de ônibus no cruzamento das ruas Arsênio 
Stein e Alfonso Maldaner.

 O presidente da Câmara Muni-
cipal de Marechal Cândido Rondon, 
vereador Pedro Rauber, anunciou 
recentemente a retomada das ses-
sões presenciais. A medida passa 
a valer desde segunda-feira (07).

Contudo, a presença no plenário 
está restrita aos vereadores e ser-
vidores essenciais ao andamento 
das sessões. Ou seja, não estará 
aberta ao público, seguindo o que 
tem sido adotado pela Assembleia 
Legislativa, outras Casas de Leis do 
Paraná e setores do Poder Judiciário.

A população pode acompanhar 
os trabalhos ao vivo através da TV 
Câmara, no site do Poder Legislativo.

A restrição de público, con-
forme Pedro Rauber, deverá se 
prolongar enquanto perdurar 
o elevado número de casos de 
Covid-19 em Marechal Rondon. 
Naquele momento, segundo o 
boletim divulgado pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, havia 295 
rondonenses com coronavírus.

Embora alto, o número de casos 
era muito inferior ao do início de 

fevereiro, quando o Poder Legis-
lativo retornou com as sessões 
ordinárias. Naquele momento, a 
Covid-19 havia superado a marca 
de 900 casos diários no município, 
incluindo vereadores e servidores 
do Poder Legislativo. 

Diante daquela situação, a 
mesa Diretiva optou por fazer as 
sessões durante todo este mês 

pelo sistema remoto.
“Foi a decisão correta da Mesa 

Diretiva para o momento que está-
vamos vivendo. Agora teremos o 
retorno dos vereadores ao plenário. 
Vamos passo a passo e, tão logo 
se reduzam ainda mais os casos da 
doença no município, abriremos 
também as sessões ao público”, 
garantiu Pedro Rauber. 

Presidente da Câmara 
de Vereadores, Pedro 
Rauber, destaca que 
a restrição de público 
tende a continuar 
durante a pandemia

DIVULGAÇÃO

 Em recente reunião com o 
governador do Paraná, Ratinho 
Junior, no Palácio Iguaçu, em Curi-
tiba, o deputado líder do governo na 
Assembleia, Hussein Bakri, debateu 
o crescimento de 4,6% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional em 
2021, recuperando as perdas da 
pandemia com grande contribui-
ção do Paraná, cuja economia tem 
dado sinais cada vez mais firmes 
de reaquecimento.

“Também avaliamos o cenário 
internacional, sobretudo o impacto 
que a suspensão da venda de ferti-
lizantes russos ao Brasil pode cau-
sar no nosso agronegócio. Por fim, 
alinhamos as próximas ações do 
governo e os projetos que serão 
discutidos pelos deputados na 
Assembleia. Esta harmonia entre 
Executivo e Legislativo segue dando 
resultados positivos e melhorando 
a vida de 11,6 milhões de parana-
enses”, enaltece Hussein.

Estiveram presentes à reunião, 
o vice-governador Darci Piana; o 
chefe da Casa Civil, João Carlos 
Ortega; e o vice-líder do Governo, 

Hussein Bakri avalia crescimento do PIB nacional

deputado Gugu Bueno. 

EDUCAÇÃO
O líder do governo e presi-

dente da Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa, deputado 
Hussein Bakri, participou na última 
semana do evento “Educação em 
Ação”, realizado em Foz do Iguaçu. 
Foi assinada a partida de obras em 
seis escolas estaduais do municí-
pio: Costa e Silva, Tancredo Neves, 
Manoel Pena, Ulysses Guimarães, 

Barão do Rio Branco e Tarquínio 
Santos. O investimento de R$ 5 
milhões será custeado por Itaipu, 
enquanto a gestão das reformas 
ficará a cargo do Governo do Estado. 

Além disso, ocorreu o anúncio 
de reparos em outras seis escolas: 
Almirante Tamandaré, Mariano Paga-
noto, Carmelita Dias, Dom Pedro II, 
Pioneiros e Ipê Roxo. Nos próximos 
dias, a Fundepar, que sugere investir 
R$ 2,2 milhões nesses colégios, vai 
abrir a licitação das obras.

 Hussein Bakri esteve reunido com o governador, 
vice e autoridades no Palácio Iguaçu 
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E
le foi vereador em dois mandatos (1993/1996 e 1997/2000), candidato a vice-prefeito 
(2000) e atualmente exerce o quarto mandato à frente do Poder Executivo de Nova 
Santa Rosa (2005/2008, 2009/2012, 2017/2020 e 2021/2024), tendo sido reeleito 
em duas ocasiões.

Norberto Pinz, mandatário municipal, tem novamente como vice-prefeito Noedi 
Max Hardt. Ambos são filiados ao MDB. Em entrevista ao Jornal Tribuna do Oeste, 
Pinz, que é um dos prefeitos mais experientes da região Oeste e do Paraná, destaca 
as ações realizadas no ano de 2021 e enaltece os investimentos para este ano.

“Sou um prefeito que gosta de estar na rua e de falar com o munícipe”, frisa o 
chefe do Executivo do município Joia do Oeste. Pinz adianta que o grupo situacio-
nista vem tratando sobre os apoios na eleição de outubro deste ano, cuja definição 
deve ser tornada pública no momento adequado.

PREFEITO PELO QUARTO 
MANDATO EM NOVA SANTA ROSA, 
NORBERTO PINZ RESSALTA SER 
UM GESTOR QUE SE SENTE BEM 
AO ESTAR PERTO DA POPULAÇÃO. 
ELE APONTA ALGUNS DOS 
DESAFIOS E TRATA SOBRE A 
QUESTÃO ELEITORAL

“Trabalhamos incansavelmente 
para oferecer as melhores 

condições ao setor produtivo”

n TRIBUNA DO OESTE - Prefeito Norberto, qual sua 
avaliação sobre o primeiro ano da atual gestão à 
frente do Executivo em Nova Santa Rosa?

NORBERTO PINZ - Finalizamos o ano de 2021 
com aproximadamente seis quilômetros execu-
tados com asfalto a frio, através de parceria entre 
prefeitura e Itaipu. Além disso, mais de 100 mil 
metros quadrados de pavimentação poliédrica, 
pavimentação asfáltica e pavimentação asfáltica 
sobre pedras irregulares. Somente na melhoria 
das nossas vias municipais foram investimentos 
superiores a R$ 5 milhões, o que mostra o quanto 
valorizamos a força que move Nova Santa Rosa: 

 Prefeito 
Norberto 

Pinz: 
“Devemos 

saber 
entender 

as nossas 
possibilidades 

diárias. E 
assim, nos 

planejar para 
solucionar os 

problemas 
que surgem” 

DIVULGAÇÃO

nossos agricultores, nossas empresas e indústrias. 
Realizamos um trabalho incansável para que todo 
dia o setor produtivo possa contar com uma boa 
infraestrutura local. Ser empresário e agricultor 
nos dias de hoje é para pessoas corajosas, por isso 
temos total respeito pelo trabalho que eles fazem. 
Assim, avaliamos que o ano de 2021 foi excelente.

n O senhor é prefeito pelo quarto mandato, tendo 
sido reeleito duas vezes. Em quais aspectos a expe-
riência nas gestões anteriores pode contribuir para 
as ações neste ano e nos próximos?

A experiência é sem dúvida o nosso diferencial. 
Sabemos como a máquina pública funciona e con-
tamos com uma equipe qualificada, que se dedica 
a atender os anseios da população. Acredito que 
minha experiência contribui para dialogar com a 
sociedade nova-santa-rosense, me dirigir até as 
obras e manter um diálogo positivo com os nossos 
servidores. Sou um prefeito que gosta de estar 
na rua e de falar com o munícipe. Entendo que 
ouvir é primordial, de modo que só assim sabemos 
em quais setores podemos melhorar. Não existe 
perfeição, mas dentro das nossas possibilidades 
e seguindo as diretrizes que a lei determina, rea-
lizamos nosso trabalho com dedicação e afinco. 

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

Temos em andamento diversas obras, dentre 
as quais: ampliação do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS); colaboramos com 
a instalação e o assentamento de algumas 
tubulações que foram feitas pela Sanepar, 
a fim de melhorar o escoamento das 
águas pluviais; substituição do piso da 
quadra do ginásio de esportes; estamos 

em andamento com a ampliação do 
Centro de Eventos Joia do Oeste; 
temos protocolados com nossos 
companheiros deputados alguns 
veículos utilitários e ambulân-
cias, retroescavadeira e van para 
transporte de pacientes.

São muitas obras e projetos que ainda precisam 
sair do papel, e que buscamos fazer tudo com qua-
lidade. Então, dentro da nossa realidade, temos que 
concluir algumas obras para iniciar outras. Somos um 
município com pouco mais de oito mil habitantes, 
nossos servidores e colaboradores auxiliam, porém 
devemos saber entender as nossas possibilidades 
diárias. E assim, nos planejar para solucionar os 
problemas que surgem. Lidamos com a expectativa 
da população, algo muitas vezes difícil de satisfa-
zer. Me deixa feliz levantar todo dia e saber que 
estou contribuindo para Nova Santa Rosa crescer, 
se fortalecer e brilhar.

n Todas as secretarias prestam importante trabalho 
à sociedade, no entanto algumas recebem maior 
atenção. Ao falar de ações, quais áreas Norberto 
e Noedi pretendem destacar em 2022?

Desde 2017, quando assumimos aquele mandato, 
formamos secretarias enxutas. Assim, o trabalho não 
se dá em focar uma delas somente, mas, sim, fazer 
com que todos trabalhem em equipe, priorizando 
sempre o bem maior da população.

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

Recebemos todos os pré-candidatos de braços 
abertos. Sabemos da importância do Legislativo e 
o valorizamos, pois nos dirigimos aos deputados 
quase que mensalmente em busca de recursos. 
É natural que eles venham nesta época, portanto 
ouvimos sobre seus projetos e buscamos na 
medida do possível retribuir a dedicação que eles 
têm demonstrado para com Nova Santa Rosa. As 
conversas com todos são preliminares, de modo 
que ainda não temos uma definição, pois cada 
vereador e cada correlegionário tem suas ideias, 
que devem ser respeitadas. No momento oportuno 
haverá algo mais sólido e uma união de ideias do 
grupo, por ora destaco que estamos nos encami-
nhando para este ponto em comum.

Ü
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Orientações
Rafael Schroeder, empresário do ramo de bicicletaria, destaca que todo ciclista precisa estar 

fisicamente preparado para cumprir sua proposta. “O corpo deve estar pronto. Eu sugiro iniciar 
com pedais menores, depois maiores até o ciclista estar apto aos pedais de longas distâncias. Em 
relação às viagens, os pedais precisam ocorrer diariamente em uma sequência”, pontua.

A segunda coisa é o atleta estar emocionalmente preparado. “A mente deve entender que 
numa viagem você treina favorável, mas na viagem surgem situações imprevisíveis, como chuva, 
estrago na bike, má alimentação, portanto é necessário estar mentalmente pronto para os prós e 
contras, visando não fraquejar, ou seja, para atingir o propósito”, ressalta.

O empresário acrescenta que o terceiro fator é o ciclista levar equipamentos de conserto, de 
primeiros socorros, como câmera reserva, pneu, remendo, bomba e ar, ferramentas pequenas para 
leves reparos na viagem. “O quarto ponto é o planejamento da rota. Saber onde passar, mesmo que 
faça alterações. É importante sair de manhã, traçar meta e, além disso, o ciclista precisa entender 
que a cada determinados quilômetros tem uma cidade. Ele precisa saber se é possível chegar na 
outra cidade até o fim do dia, sem percalço. Estas dicas são importantes para um pedal com segu-
rança”, conclui Rafael.

Pedal de Marechal
ao Cristo Redentor

COM FOCO E DISCIPLINA, JOVEM RONDONENSE 
COMPLETA PERCURSO DE 1.825 QUILÔMETROS EM 
POUCO MAIS DE 20 DIAS DE DESAFIO

Após muito treino, disposição e um objetivo definido, o 
rondonense Marcelo Kanieski completou um desafio e tanto. 
Ele realizou o sonho de pedalar de Marechal Cândido Rondon 
até o Cristo Redentor, na Capital do estado do Rio de Janeiro. 
Marcelo, que é conhecido por viajar pelo Brasil de bicicleta 
conta como são suas viagens, entre outras questões. Suas 
postagens podem ser acessadas pelo endereço https://www.
instagram.com/marcelokanieski.

Desta vez, Marcelo realizou o antigo sonho de chegar ao 
Rio de Janeiro. Com foco e disciplina, ele partiu de Marechal 
Rondon no dia 31 de janeiro, tendo alcançado o seu destino 
em 23 de fevereiro, após 1.825,30 quilômetros de pedalada.

“A cicloviagem foi pensada desde dezembro, então treinei 
20 dias em janeiro, fiz minha rota e após sair de Curitiba eu 
passei pelo litoral de São Paulo. Entrei no Rio de Janeiro por 
Parati. Comecei pelo litoral daquele estado até o Cristo Reden-
tor de bicicleta, o que foi planejado e sonhado por mim ao ter 
saído de casa”, destaca ao Jornal Tribuna do Oeste. “A partir 
daí veio o retorno à cidade onde moro”, acrescenta.

Plano
Ocorre que na sua preparação, antes de partir para o desafio, Marcelo pensou se dormiria em barraca, mas por 

questão de segurança preferiu pernoitar em hotel e pousada. Ele conta que além de concretizar o sonho de chegar 
de bicicleta ao local almejado, o ciclista procura conhecer os locais e conferir as paisagens. “No caso desta ciclovia-
gem, o meu objetivo era conhecer o Rio de Janeiro e saber se o que eu via e ouvia falar na televisão era realidade. 
Fiquei surpreso”, relata.

“Esse foi o trajeto mais longe que fiz de bicicleta e logicamente parei em vários locais. Fiquei um dia em São 
Paulo, outro em Ubatuba, além de dois dias em Parati e três em Mangaratiba. Passar direto não tem graça, pois o 
mais importante é o percurso”, enaltece.

Marcelo lembra que até então o seu maior desafio havia sido pedalar no inverno de 2020 até a Serra do Rio do 
Rastro, em Santa Catarina. “Porém, com treino e força de vontade em pouco tempo a minha maior cicloviagem foi 
pedalar até o Rio de Janeiro. Agora, tenho uma terceira cicloviagem em mente, mas não costumo falar antecipada-
mente. Quando saí de casa, apenas meus pais e o pessoal da bicicletaria, que me patrocina, sabiam do meu grande 
propósito”, salienta.

O rondonense enaltece que fez tudo por um sonho de ciclista. “Não tive cãibra e nem dor. Da primeira para a segunda 
cicloviagem não passei sede ou fome, além de ter notado que os motoristas respeitam mais os cicloturistas”, frisa, emendando: 
“foi um desafio, pois eu não consegui arrumar a câmera do pneu que havia furado. Neste caso, caminhei 14 quilômetros até a 
cidade mais próxima para daí consertar a câmera em uma bicicletaria. Graças a Deus realizei o meu sonho”.

 DIVULGAÇÃO

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

O ciclista passou por desafios, mas após treinos 
e determinação concretizou o seu objetivo

Ü

Rafael Schroeder: “Corpo e mente 
precisam estar bem preparados”

Ü

Marcelo Kanieski no ponto final: 1.825 quilômetros de bicicleta 
de Marechal Rondon ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

Ü

De braços abertos com a sensação de dever cumpridoÜ
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ETA passa a enviar água para a 
rede do SAAE em Marechal Rondon

ÚLTIMOS AJUSTES ACONTECERAM NO FINAL DE SEMANA. INVESTIMENTO DA AUTARQUIA SUPERA OS R$ 3 MILHÕESÜ

 Três jogos marcaram na segun-
da-feira (07), a abertura do Cam-
peonato Municipal de Futsal. As 

disputas ocorreram na categoria 
adulto, no ginásio de Esportes O 
Bragadinho. O confronto inicial 

 Na manhã de segunda-feira 
(07), após a realização dos últimos 
ajustes, a Estação de Tratamento 
de Água (ETA) compacta passa a 
enviar água para a rede do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 
em Marechal Cândido Rondon. A 
unidade já está funcionando desde 
o final de fevereiro, porém, foram 
necessários testes para que tudo 
estivesse dentro dos parâmetros.

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 proveniente de rio.

O investimento supera os R$ 3 
milhões, através do SAAE. A unidade 

foi instalada às margens do rio Arroio 
Fundo, na Linha Guarani. 

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 é retirada 
do rio e passa por algumas etapas 
como a eliminação de resíduos, 
floculação, adensamento, filtragem 
e, ao final, a aplicação de cloro.

Após o processo de tratamento 
a água passa por análise, que é feita 
a cada duas horas, assegurando 
uma água 100% potável e então 
é enviada para a rede, onde, nos 
reservatórios, se junta à água dos 
poços e minas.

 DIVULGAÇÃO 

Apta a tratar 30 litros de água por segundo, estação amplia a capacidade de 
produção atual em mais de 2,5 milhões de litros de água por dia

Ü

 A Secretaria de Saúde de Nova 
Santa Rosa informa que desde quin-
ta-feira (09), está sendo realizado 
um bloqueio de inseticida Cielo 
com uso de bomba costal moto-
rizada na sede do município. O 
objetivo é combater a dengue, por 
meio da eliminação do mosquito 
Aedes Aegypti.

A Secretaria Municipal de Saúde 
faz um alerta sobre o aumento no 
número de casos confirmados da 
doença na região. É solicitado o 
auxílio dos nova-santa-rosenses 
para que sejam conscientes e veri-
fiquem seus quintais. Caso exista 
algum criadouro do mosquito, o 
mesmo deve ser eliminado.

Todas as ruas da cidade rece-
berão a aplicação do inseticida. Na 
quarta-feira o trabalho ocorreu na 
Avenida Santo Cristo na saída para 
Maripá, seguindo pelos quarteirões. 
A ação de combate à dengue será 
feita sempre no final da tarde e 
início da manhã, a depender do 
fator climático, como a chuva.

A Secretaria de Saúde orienta 
para que as pessoas deixem as 
janelas e portas de suas residên-
cias abertas. Quem tem animal 
de estimação é importante fazer 
a recolha ou lavagem dos potes 
de água e comida.

A administração municipal rea-
liza arrastão, orientações e visitas 
diárias dos agentes de endemias.

Nova Santa 
Rosa aplica 

inseticida com 
bomba costal

 Uma programação especial 
em alusão ao Dia Internacional da 
Mulher, celebrado na terça-feira 
(08), será promovida pela Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes de 
Quatro Pontes no domingo (13), junto 
à Praça Cristo Rei e rua coberta. A 
atração principal é o Passeio Ciclís-
tico Dia da Mulher, podendo ser 
realizado por toda família, sem 
necessidade de inscrição. 

O trajeto iniciará na rua coberta 
até a Rua Cachoeira, seguindo pela 
Travessa Luciano Lenz, depois sen-
tido Rua São Leopoldo. Continua 
em direção ao estradão de São 
José, voltando até a Rua São Borja 
e nesta via seguirá sentido à Rua 
Nelson Minks, depois até a Rua 
Bagé, sentido ao portal. O retorno 
à rua coberta será pela Rua Bagé e 
Avenida Santa Maria. O percurso 
soma 7,8 quilômetros, com previsão 

de duração de até 35 minutos. O 
passeio será acompanhado pelo 
diretor do Departamento de Espor-
tes, Gustavo Heep.

Paralelo ao passeio, terá aulão de 
ritmos e danças com a professora 
Quessila Baumgart Zago e música 
ao vivo com a dupla Evandro e 
Liliane. Já para as crianças, haverá 
futebol de sabão e brinquedos 
infláveis. Quem quiser, também 
poderá trazer cadeiras e fazer um 
piquenique. O evento ocorrerá das 
15h30 às 18h30. 

A secretária de Educação, Cultura 
e Esportes, Araceli Basso Tauchert, 
parabeniza todas as quatro-ponten-
ses pela data comemorada. “Além 
de desejar um feliz e abençoado dia, 
convido para que venham participar 
do passeio e das demais atrações 
com suas famílias. Será uma tarde 
muito especial”, diz. 

Quatro Pontes realiza Passeio 
Ciclístico do Dia da Mulher no domingo

 Secretária de Educação, Cultura e Esportes, Araceli Tauchert: “Convido as 
quatro-pontenses para participarem do passeio e das demais atrações” 

Ü

Pato Bragado promove disputas no Municipal de Futsal

  MARILI KOEHLER

contou com um placar equilibrado 
e saldo final de cinco gols para a 
equipe Baile de Munique FC e 4 
para os Guri.

Na segunda partida, os joga-
dores do time Dois Vizinhos apre-
sentaram maior domínio de bola 
e marcaram cinco gols contra dois 
da equipe Dalga/Decor Arte. Já na 
terceira disputa da noite, o Super 
Itaipu/Marlon Motos/Analab/Bruno 
Pinturas goleou a equipe Alf Futsal 
por 16 a 0.

A 2ª rodada do certame ocorreu 
na quarta-feira (09), com jogos no 
veterano. A partir das 19h15 o jogo 

foi entre Móveis e Cia x Kanudo 
Pinturas/Lavanderia Costa Oeste; às 
20h15 LR Manutenções/Fabrimaq 
x Agropet/RC Mundt Colchões; e 
às 21h15 Cunhado’s Pinturas x 
Farmácia Janaína/Auto Elétrica 
Camário/Abatedouro Niederle. Os 
resultados não eram conhecidos 
até o fechamento desta edição.

As disputas contam ainda com a 
participação de equipes no feminino. 
A estreia será na 4ª rodada, dia 14 
de março. O campeonato conta 
com 24 times inscritos, sendo 13 
no masculino, cinco no feminino 
e seis no veterano. Disputas foram iniciadas na categoria adultoÜ
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Evento em comemoração ao Mês 
da Mulher será realizado no dia 11

PROGRAMAÇÃO CONTEMPLA INÚMERAS ATIVIDADES, INCLUINDO A VINDA DO ÔNIBUS 
LILÁS, APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE SOPROS E PALESTRA COM HELDA ELAINE

Ü

 A Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente de 
Mercedes alerta os produtores 
rurais do município a procurarem 
o setor de bloco do produtor rural 
da prefeitura, visando à prestação 
de contas.

De acordo com levantamento 
realizado pela pasta, até está segun-
da-feira (07), existiam 2.137 notas 
vencidas no município.

O secretário da pasta, Jairo 
Mohr, ressalta que a apresentação 
da segunda via das notas de vendas 
é fundamental para formação do 
movimento econômico de Merce-
des, que resultará no retorno do 
Imposto de Circulação de Bens e 

Com a finalidade de celebrar 
o Mês da Mulher, tendo em vista 
o registro da data no dia 08 de 
março, a administração de Mare-
chal Cândido Rondon, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, realizará na sexta-feira (11) 
o evento denominado de “Quem 
se ama, se cuida”. A atividade está 
agendada das 14h às 18h, tendo 
por local o espaço da feira junto 
ao parque de exposições, com a 
disponibilização de oficinas e cursos.

O Sesc terá oficina de estojos, 
corte e costura; oficina de sucos 
funcionais (degustação e orienta-
ção). Já o Senac realizará instru-
ções vocacionais e orientações 
sobre doenças mamárias. Haverá, 
ainda, aferição de pressão e teste 
de glicemia, por parte do curso 
técnico de enfermagem do Colégio 
Ceretta. Marisa Dupont falará sobre 

automaquiagem e cuidados com 
a pele, enquanto o Grupo Hinode 
abordará dicas de beleza.

A Secretaria Municipal de Saúde 
trabalhará com avaliações nutricio-
nais e orientações. Já o Conselho 
de Referência Especializado em 
Assistência Social (CREAS), órgão 
sob responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, tra-
tará sobre o acolhimento e encami-
nhamento para a rede de proteção 
à violência contra a mulher.

Orientação jurídica será pres-
tada pela subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), o Núcleo 
Maria da Penha (NUMAPE) fará 
assessoria jurídica e encaminha-
mento aos órgãos competentes, 
enquanto a Pró-Saúde trabalhará 
com a culinária saudável e orien-
tação nutricional.

O Ônibus Lilás, iniciativa da 

Secretaria de Estado da Família, Jus-
tiça e Trabalho, estará em Marechal 
Rondon para prestar atendimento 
às mulheres vítimas de violência.

Para encerrar o evento, às 19h15 
haverá apresentação da Orquestra 
de Sopros de Marechal Rondon, 
seguida de palestra com Helda Elaine 
sobre “A mulher e suas potencia-
lidades”. A programação da noite 
será desenvolvida no Auditório Ecos 
da Liberdade.

A secretária municipal de Assis-
tência Social, Josiane Laborde Rau-
ber, e a presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher 
Rondonense (COMMUR), Cleunice 
Ribeiro Novais, e a palestrante 
Helda Elaine estendem o convite 
para que as mulheres prestigiem a 
série de atividades agendadas para 
o próximo dia 11, nos períodos da 
tarde e noturno.

 Josiane Laborde Rauber, Helda Elaine e Cleunice Novais durante 
entrevista realizada por Cristine Kempp, no Aqui Agora 

TRIBUNA DO OESTE

Ü

REALIZAÇÃO
A série de atividades agenda-

das para a tarde e noite de 11 
de março tem como realizado-
res: administração de Marechal 
Rondon, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
COMMUR e governo do estado.

Apoiam a iniciativa: Conselho 

da Mulher Empresária e Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
(Acimacar), Câmara da Mulher 
Empreendedora, NUMAPE, 
CREAS, Igreja de Deus, Pró-
-Saúde, Colégio Ceretta, Grupo 
Hinode, Marisa Dupont, Sesc/
Senac, secretarias municipais 
de Saúde e de Cultura.

 O Sicoob Confiança realiza na 
terça-feira (15), a reunião prepa-
ratória com os cooperados. 

O encontro on-line terá 
transmissão pelo Youtube às 
19h, além de apresentação dos 
assuntos a serem discutidos na 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
possibilitando aos cooperados 

participantes sanar eventuais 
dúvidas.

Para participar e concorrer a 
dez kits de brindes, basta acessar o 
link: https://youtu.be/_JRrxiDCf-I .

“A participação de nossos coo-
perados é essencial, pois cons-
truímos uma cooperativa lado a 
lado da comunidade. Queremos 
apresentar nossos resultados e 
ouvir os associados”, destaca o 
presidente do Conselho de Admi-
nistração, Gainor Sabka. 

A Igreja Luterana Cristo É Vida, 
do bairro Vila Gaúcha, em Marechal 
Cândido Rondon, realiza no pró-
ximo domingo (13) almoço com 
tradicional churrasco em comemo-
ração aos 31 anos da comunidade 
religiosa.

Segundo a comissão formada 
pelo pastor Cláudio Bündchen e 
pelo presidente da comunidade 
Douglas Berwig, pelo conselheiro 
fiscal Paulo Prediger e pelo tesou-
reiro Jandrei Kriesel, o almoço será 
presencial e será servido a partir 
do meio-dia. 

“Será servido um saboroso 
almoço, com excelentes acom-
panhamentos”, garantem os 

organizadores. Os participantes 
deverão levar pratos e talheres.

O evento seguirá os decretos 
que visam a adoção dos cuidados 
de prevenção ao COVID-19, como a 
utilização de máscara e higienização 
com álcool em gel. Quem optar 
também poderá retirar o almoço 
para ser consumido em casa.

A ficha por pessoa está sendo 
vendido pelos membros da comu-
nidade por R$ 35.

Mais informações pelos tele-
fones 99936-7110 (com Douglas) 
e 99801-2081 (pastor Cláudio). O 
pavilhão da Igreja Luterana Cristo É 
Vida está localizado na Rua Américo 
Vespúcio, 5724.

Serviços (ICMS), por meio do qual 
o município investe na qualidade 
de vida de toda a sociedade.

Igreja Luterana Cristo É 
Vida promove almoço de 

aniversário neste domingo

 Integrantes da comissão organizadora: Douglas Berwig, pastor 
Cláudio Bündchen, Paulo Prediger e Jandrei Kriesel 

DIVULGAÇÃO

Ü

 Presidente do Conselho de 
Administração do Sicoob 
Confiança, Gainor Sabka 

DIVULGAÇÃO

Sicoob Confiança realiza reuniões 
preparatórias na próxima semana

Ü

Produtores rurais devem apresentar 
blocos na prefeitura de Mercedes

 DIVULGAÇÃO 

Até segunda-feira (07), 
existiam 2.137 notas 

vencidas no município

Ü
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FORAM PREMIADOS OS DESTAQUES DAS CATEGORIAS FEMININO, VETERANO E LIVREÜ

Entre Rios do Oeste conhece os 
campeões do Municipal de Futsal

 A unidade móvel com o pro-
jeto Biblio Sesc, composta por um 
caminhão adaptado com estantes, 
que comportam um acervo de 
2,4 mil volumes, criteriosamente 
selecionados e constantemente 
renovados para incentivar o hábito 
da leitura, chegou na manhã de 
segunda-feira (07) a Pato Bragado. 

O ato de entrega simbólica da 
chave da unidade foi realizado na 
rua coberta pelo gerente executivo 
do Sesc da Unidade de Marechal 
Cândido Rondon, Carlos Cremo-
nini, à secretária de municipal 

de Educação e Cultura, Cristiane 
Bonatto. Também estiveram pre-
sentes a gerente do Senac Fátima 
Queiróz; presidente do Sindicomar, 
Ademar Bayer; técnica de atividades 
do Sesc, Ane Carine Grieleitow; dire-
tora da Escola Municipal Marechal 
Deodoro, Carine Schmidtke, coor-
denação e assessoria pedagógica, 
professores e alunos. 

O Bilio Sesc virá ao município 
a cada 15 dias, por intermédio de 
convênio firmado pela administração 
municipal. Os encontros são con-
duzidos pela orientadora do Sesc, 

Isabel Giese. Ela trabalhará com 
oficinas de contação de histórias.

ENTRE RIOS
O município de Entre Rios do 

Oeste também é contemplado 
pelo Bibliosesc, que vai ficar situ-
ado em frente ao paço municipal. 
A recepção, que ocorreu recen-
temente, contou com a presença 
do vice-prefeito Luciano Schaefer; 
secretário de Educação e Cultura, 
Ilvo Hermann; assessora pedagó-
gica, Carmem Schaefer; direção, 
professoras e alunos do 4º e do 

5º ano da Escola Municipal Pre-
sidente Médici.

A Biblioteca é instalada em um 
caminhão-baú, e promove a leitura 
por meio da ampliação e facilitação 
das condições de acesso ao livro 
em cidades em que não existem 
unidades Sesc. 

Os alunos dos 4º e 5º anos da 
Escola Municipal Presidente Médici, 
estão participando das atividades 
disponibilizadas pelo Sesc. Vale 
lembrar que o BiblioSesc está à 
disposição de toda a comunidade 
entrerriense. 

A tão esperada final do Cam-
peonato Municipal de Futsal foi 
disputada na noite de sábado (05), 
no Ginásio de Esportes Laudir Luis 
Anderle, em Entre Rios do Oeste. 
Um grande público tomou conta 
das arquibancadas e prestigiou 
as disputas que iniciaram com 
os duelos da categoria feminino, 
prosseguindo com veterano e livre.

Os jogos equilibrados mexe-
ram com os nervos dos torcedo-
res, que vibravam a cada novo 
lance em quadra.

No primeiro jogo da noite, a 
equipe KRH Solar/LC Informá-
tica venceu a equipe Vereador 
Robson pelo placar de 4 x 3, na 
categoria feminino. Já pelo vete-
rano, a equipe do Palmeirinhas 

venceu o Pesque-Pague do Nits-
che/Bemforte Pré-Moldados/
JE Serviços/Buiu Autoelétrica/
Tabacaria Let’s Smoke pelo pla-
car de 9 x 0.

Finalizando os jogos, houve 
o confronto entre os times 
Metalúrgica 

Brilha Inox/Supermercado Beira 
Lago 5 e 3 A. Rambo. 

P R E M I A Ç Õ E S
FEMININO

l Campeão: KRH Solar/ LC Informática
l 2º lugar: Vereador Robson
l 3º lugar: Base Feminina
l Troféu disciplina: KRH Solar/LC Informática
l Goleira menos vazada: Dauandra, da equipe Base Feminina, 
                                             a qual sofreu nove gols
l Artilheira: Duda, da equipe KRH Solar/LC Informática, com 
                      13 gols anotados

VETERANO
l Campeão: Palmeirinhas
l 2º lugar: Pesque-Pague do Nitsche/Bemforte Pré-Moldados/JE
                    Serviços/Buiu Autoelétrica/Tabacaria Let’s Smoke
l 3º lugar: Amigos do Mercado Dallas
l Troféu disciplina: Palmeirinhas
l Goleiro menos vazado: Antônio Kappes, do Palmeirinhas, 
                                             com quatro gols sofridos
l Artilheiro: Robson Lermen, do Palmeirinhas, com dez gols marcados

LIVRE
l Campeão: Metalúrgica Brilha Inox/Supermercado Beira Lago
l 2º lugar: A. Rambo
l 3º lugar: Marmoraria Nossa Senhora do Rosário
l Troféu disciplina: Carregamento de suínos
l Goleiro menos vazado: Lucas Schlindwein, da Metalúrgica Brilha
                                            Inox/Supermercado Beira Lago
l Artilheiro: Lucas Iurkiv, da A. Rambo, com 13 gols anotados

O comércio de Mercedes 
está movimentado nesta 
semana com a realização 
da Semana dos Negócios, 
Loucura de Preços, a qual 

acontece nas empresas 
identificadas com preços 

atraentes, ofertas imperdí-
veis e produtos de 

ótima qualidade.
Durante esta semana 

de ofertas, que prossegue 
de segunda-feira (07) até 
sábado (12), os consumi-
dores têm a oportunidade 
de aproveitar os preços e 
de realizar suas compras 

com mais facilidade e 
tranquilidade. 

A diretora da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e 

Emprego, Vanessa Moens-
ter, destaca que esta é uma 
grande oportunidade para 
os mercedenses realizarem 

bons negócios.

 O município de Entre Rios do Oeste está entre 
os contemplados com a iniciativa 

Pato Bragado e Entre Rios são contemplados com o Biblio Sesc

 Equipes melhor colocadas nas disputas foram reconhecidasÜDIVULGAÇÃO

Equipe de Pato Bragado em frente à biblioteca itinerante

MARILI KOEHLER DIVULGAÇÃO

Ü

Ü

Semana dos Negócios, 
Loucura de Preços 

movimenta o comércio 
de Mercedes



 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: DISPENSA Nº 27/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de acompanhamento de Publicações Judiciais – recortes 
eletrônicos dos Diários Oficiais. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2019, firmado em 27/03/2019. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 21.129.497/0001-12 
REPRESENTANTE: Joaquim Fonseca 
PRAZO: Execução: 26/03/2023 e Vigência: 26/04/2023 
VALOR: R$ 3.744,00 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência em 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 25/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito 
e Joaquim Fonseca. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6220b85d7f8ad 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2020 
OBJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde Tipo 1, no Jardim Líder, com área de 311,05 m², recursos 
através da SESA Resolução nº 199/2016 e 489/2018. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 6/2021, firmado em 25/01/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 36.483.813/0001-27 
RESPONSÁVEL: Adriana Maria Rovani Machado da Silva 
VALOR: R$ 54.368,23 (cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d”, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reajuste do valor do contrato com base no INCC-DI, acumulado no período de dezembro 
de 2020 a novembro de 2021, no percentual de 14,25%, incidente sobre os valores que a empresa venha a 
receber. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 24/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Adriana 
Maria Rovani Machado da Silva. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6220bbbe31220 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2020 
OBJETO: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Saúde, com rede de oxigênio, ar comprimido e 
vácuo odontológico, com área de 1.152,90 m², com recursos do Ministério da Saúde, conforme Portaria nº 
4.417/2018. 
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 327/2020, firmado em 17/12/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GERAM LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 12.350.938/0001-10 
RESPONSÁVEL: Damiano André Geram 
PRAZO: Execução: 01/06/2022 e Vigência: 01/07/2022 
VALOR: R$ 198.814,34 (cento e noventa e oito mil oitocentos e catorze reais e trinta e quatro centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, I e IV e Art. 65, I, “a” e § 1º, da Lei de Licitações e Contratos nº 
8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 02 (dois) meses e aumento de meta 
física. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 25/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Damiano 
André Geram. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6220bff4c186e 
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 034/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 01/2022 
OBJETO: Contratação de palestra show para a comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: H. E. Volz Bier & Cia. Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 07.471.284/0001-43 
REPRESENTANTE: Helda Elaine Volz Bier 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$5.500,00 
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 02 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e H. E. Volz Bier & Cia. 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/p62264039c8601 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento imediato. 
Objeto: Aquisição de 01 (um) trator agrícola novo, ano 2021 ou superior, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, através do Termo de Convênio 
nº 918885/2021 - MAPA. 
Valor Máximo: R$20.000,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 04 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 29 de 
março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 29 de março de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8828 ou 3284-8865, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 03 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

Requer Licença de Operação de Regularização
IVETE FATIMA GONÇALVES e ONEI ADIR GONÇALVES, tornam 
público que irão requer ao Instituto Água e Terra - IAT, a Licença 
de Operação de Regularização da atividade de psicultura sistema 
intensivo, a ser implantado no imóvel na Linha Gaúcha, município 
de Santa Helena/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Arnildo Rieger torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia 
para a atividade de avicultura (ampliação) a ser implantada no lote 
rural nº 43/45/47/49/51/53 do perímetro K-10, Linha XV de Novembro, 
Zona Rural, Pato Bragado/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Arnildo Rieger torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de 
Instalação para a atividade de avicultura (ampliação) a ser implantada 
no lote rural nº 43/45/47/49/51/53 do perímetro K-10, Linha XV de 
Novembro, Zona Rural, Pato Bragado/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa CCK - PRESTADORA DE SERVICOS URBANOS LTDA 
portadora do CNPJ nº 00.090.515/0001-20, irá requerer ao Instituto 
Água e Terra - IAT, a Licença Prévia para a atividade de Aterro 
Sanitário (Resíduos Classe II), instalada na estrada rural de Pato 
Bragado a Margarida, Pato Bragado/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Veroni Weirich, Elaine C. Weirich, tornam público que receberam 
do IAT, a Licença de Instalação para a ampliação da atividade de 
Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 3.300 animais, a 
ser implantada na Parte “D” dos Lotes Rurais 95, 96 - São Vicente 
Chico - Santa Helena – Pr, com validade até 12/04/2023.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

Djonathan Henrique Kuhn e Franciele Borges Da Silva Kuhn, tornam 
público que irão requerer ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada 
para a atividade de Avicultura de Corte, destinada a 110.000 aves, 
a ser implantada em Parte do Lote Rural 135 da gleba 10 – Linha 
navegantes - Distrito De São Roque – Santa Helena– Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Veroni Weirich, Elaine C. Weirich, tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Licença de Operação da ampliação da atividade de Sui-
nocultura no Sistema Terminação destinada a 3.300, implantada 
na Parte “D” dos Lotes Rurais 95, 96 - Linha São Vicente Chico 
-  Santa Helena – Pr.
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Ratificação de Justificativa 
Dispensa de Licitação nº 13/2022 

 O Responsável do Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, por Competência Delegada no 
Decreto nº 070/2022, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa. Objeto: 
Aquisição de Papel Sulfite e demais materiais de expediente, para consumo da Autarquia, durante um período previsto de 
12 meses. Fornecedor: LIVRARIAS GLOBO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ Nº 76.770.734/0001-11 Responsável: Gabriel 
Mateus Kochem Valor total: R$ 7.627,32 (Sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). Prazo de 
Entrega: Em até 10 (dez) dias, após Ordem de Compra. Forma de Pagamento: Em até 10 ddl, após a entrega e 
recebimento. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 09 
de março de 2022. Darci E. Schitz Contador Comp Delegada Decreto 070/2022 

OBS: Documentos na íntegra disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município – www.mcr.pr.gov.br  
Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 09 
de março de 2022. Darci E. Schitz Contador Competência Delegada Decreto nº 070/2022. 
1 Publicidade suplementar, na forma da Lei n.º 4.838/2016, art. 3º, §   

Trevo do Anel Viário que dá acesso à 
rodovia Rondon/Margarida está iluminado

A empresa Engezys Instaladora Elétrica Ltda finalizou 
recentemente os trabalhos de implantação de um sistema 
de iluminação pública no trevo do Contorno Sul (Anel 
Viário), que dá acesso à rodovia Rondon/Margarida.

Os trabalhos contaram com a instalação de superpostes, 
que estão equipados com lâmpadas de LED.

O investimento por parte da prefeitura de Marechal 
Cândido Rondon é de R$ 39.477,85, o que garante maior 
segurança aos usuários da via, já que a visibilidade está 
ampliada naquele trajeto no período noturno.

Suporpostes estão equipados com lâmpadas de LED, o 
que garante maior segurança devido à boa visibilidade
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ERRATA // AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº 017/2022 
(Processo licitatório nº 34/2022) 

 
Conforme constatado, na publicação do aviso de licitação do pregão mencionado acima, o valor publicado na 
última edição do presente caderno, foi veiculado incorretamente, conforme segue: 
 
Onde lê-se:  
“Valor Máximo: R$20.000,00” 
 
Leia-se: 
“Valor Máximo: R$200.000,00” 
 
Todas as demais condições permanecem inalteradas. 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: AUTO FOSSA RONDON LTDA - ME 
CNPJ: 03.384.022/0001-90 
REPRESENTANTE: ODILSE INES ROCZNIESKI. 
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização, controle de pragas 
urbanas, limpeza de caixa d’água, fossa e caixa de gordura e desentupimento de encanamentos 
VALOR REGISTRADO: R$ 94.989,96 (noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e 
seis centavos). 
VALIDADE: 21/02/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 21/02/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6228bb1475721  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Tomada de Preços nº 03/2022 Tipo:  Menor Preço Global Regime de Execução: EMPREITADA por PREÇO 
GLOBAL Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de reforma de um reservatório metálico cilíndrico com 
capacidade de armazenamento de 15m³ de água potável com projeto executivo, fabricação e instalação, na unidade REL 
1005 – Sistema Rural Linha Bandeirantes, do município de Marechal Cândido Rondon - PR. Valor Máximo do Edital: 
R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). Abertura:  Abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública às 09h00min do 
dia 05 de Abril de 2022, na sede administrativa da Autarquia Municipal, sito à Rua Santa Catarina, 750, centro, Marechal 
Cândido Rondon – PR, inclusive com transmissão ao vivo através do site: www.saaemcr.com.br – link licitações. Edital: O 
Edital completo, estará disponível aos interessados, no site acima, do SAAE de Marechal Cândido Rondon - PR. Obs: Será 
necessário apresentar Cadastro de Fornecedor no dia e hora do certame 05/04/2022, e/ou fazer Cadastramento da 
Empresa interessada, em até 03(três) dias úteis antes, ou seja, até às 17:00hs do dia 30/03/2022, junto ao setor de 
compras da Autarquia Municipal, para obter o respectivo cadastro. Maiores informações poderão ser obtidos durante 
o horário normal de expediente, das 08h00min às 11h45min e das 13h15min às 17h00min, através do telefone (45) 3284-
5900 (ramais 5903/5927) ou nos endereços eletrônicos compras@saaemcr.com.br; licita@saaemcr.com.br 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon - PR, 07 de março de 2022. Darci E. Schitz Contador Comp Delegada Decreto 
070/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Pregão na Forma Eletrônica nº 07/2022 Tipo: Menor Preço Regime de Compra: 
Menor preço por Item 
Objeto: Aquisição de Bobinas de papel branco termossensível, com peso entre 72/75grs, com revestimento Overcoating, 
em rolos de no máximo 105 unidades, proteção contra água, álcool, óleo, solventes e radiação ultravioleta, Tamanho da 
fatura de Água de 111x235mm, impressão frente e verso, na tonalidade predominante azul, atendendo ao padrão já existente 
e com diâmetro interno do orifício do carretel de 20mm, atendendo ao Termo de Referência anexo ao Edital. Valor Máximo: 
R$ 21.840,00 (vinte e um mil oitocentos e quarenta reais) Recebimento de propostas:  Até às 09:00 horas do dia 24 de 
março de 2022. Realização da Sessão Pública/Local de Abertura: A sessão pública iniciará às 09:00 horas do dia 24 de 
Março de 2022, no Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br Edital: O Edital estará disponível aos 
interessados no SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, situada à 
Rua Santa Catarina, 750, centro, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 
17h00min., ou através do site: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e fazer o 
download do arquivo. Dúvidas: Por email: licita@saaemcr.com.br  ou pelo Fone: (45) 3284-5903 ou 3284-5915, no horário 
normal de expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 07 de Março de 2022. Darci E. Schitz Contador    
Comp Delegada Decreto 070/2022 

Ratificação de Justificativa Dispensa de Licitação nº 12/2022  
 O Senhor Darci E. Schitz, por competência delegada do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, através do 
Decreto nº 070/2022, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa. 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 300 (trezentos) piquetes de madeira pinus para utilização no plantio de 
mudas de árvores nativas em áreas de proteção ambiental do SAAE, medindo 2,5cm x 2,5cm x 120cm, e 500 (quinhentos) 
piquetes de madeira garapeira/maruri, sendo 250 (duzentos e cinquenta) medindo 5cm x 5cm x 70cm, com ponta, e 250 
(duzentos e cinquenta) medindo 5cm x 5cm x 150cm, com ponta, para utilização em manutenções da rede de água e esgoto 
e demais obras da autarquia. Empresa: ROMAL MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 11.630.125/0001-11 
Responsável: Marlos Hippler Valor Total: R$ 7.407,50 (sete mil e quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos) 
Forma de Pagamento: Em até 07 (sete) dias após entrega. Prazo de Entrega: Até 10 (dez) dias após envio da Ordem de 
Compra.  Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, 
em 04 de de março de 2022. Darci E. Schitz Contador Competência Delegada Decreto nº 070/2022 

Ratificação De Justificativa Inexigibilidade nº 01/2022 
 O Responsável do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 1.500 (um mil e 
quinhentos) exemplares de Cartilhas Lúdicas coloridas, tamanho 15x20cm em dobras, com o Tema: “Água potável - Use 
com Inteligência”, para ser entregue nas escolas e público consumidor de água em geral, dentro da programação pela 
passagem do Dia da Água, previsto para o dia 22 de março. Empresa: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA – LTDA - EPP - 
CNPJ nº 04.096.738/0001-55, devidamente cadastrada na Câmara Brasileira do Livro, sob nº ISBN sob nº 978-65-86438-27-7. 
Responsável: Maria Lorena Coppetti Kunzler Valor Total: R$ 6.345,00 (seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais). 
Pagamento: À Vista em até 10 dias, após a devida entrega. Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso I da lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 07 de março de 2022. Darci E. Schitz Contador Comp Delegada Decreto 
070/2022 

OBS: Documentos na íntegra disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município – www.mcr.pr.gov.br  
Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 09 
de março de 2022. Darci E. Schitz Contador Competência Delegada Decreto nº 070/2022. 
1 Publicidade suplementar, na forma da Lei n.º 4.838/2016, art. 3º, §   
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: AUTO FOSSA RONDON LTDA - ME 
CNPJ: 03.384.022/0001-90 
REPRESENTANTE: ODILSE INES ROCZNIESKI. 
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização, controle de pragas 
urbanas, limpeza de caixa d’água, fossa e caixa de gordura e desentupimento de encanamentos 
VALOR REGISTRADO: R$ 94.989,96 (noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e 
seis centavos). 
VALIDADE: 21/02/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 21/02/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6228bb1475721  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2020 
OBJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde Tipo 1, no Jardim Líder, com área de 311,05 m², recursos 
através da SESA Resolução nº 199/2016 e 489/2018. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 6/2021, firmado em 25/01/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 36.483.813/0001-27 
RESPONSÁVEL: Adriana Maria Rovani Machado da Silva 
PRAZO: Execução: 15/06/2022 e Vigência: 01/08/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II e VI, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 04 (quatro) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 24/02/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Adriana 
Maria Rovani Machado da Silva. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6220bb08ea229 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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Cercar expande receita 
em 17% no ano de 2021

FATURAMENTO CHEGOU A R$ 92,9 MILHÕES NO ANO PASSADO. ASSEMBLEIA DEFINIU REPASSE DAS SOBRAS E ELEGEU OS NOVOS CONSELHEIROS FISCAISÜ
A Cooperativa de Eletrificação 

e Desenvolvimento Econômico de 
Marechal Cândido Rondon (Cercar) 
expandiu sua receita em 17% no 
ano de 2021. O faturamento foi de 
R$ 92.938.644,34, diante de uma 
arrecadação de R$ 79.365.611,24 
em 2020. Os tributos e encar-
gos sociais gerados no exercício 
2021 alcançaram R$ 13.939.261,02 
contra R$ 11.290.004,20, ou seja, 
23,46% superior na comparação 
de um ano com o outro.

Os dados constam da pres-
tação de contas realizada 
durante recente assembleia, 
conduzida pelo presidente da 
Cercar, Alcino Biesdorf. O total 
do ativo somou R$ 42.768.660,88 
em 31 de dezembro, cujo resul-
tado líquido do exercício alcan-
çou R$ 4.594.238,75. Do lucro 
obtido, R$ 3.187.358,72 fazem 
parte das destinações legais e 
estatutárias, enquanto outros 
R$ 1.406.880,03 os associados 
presentes na assembleia deci-
diram pelo depósito na conta 
capital de cada cooperado.

CONSELHO FISCAL
Durante a sessão, também 

foram eleitos os integrantes do 
Conselho Fiscal para o biênio 
2022/2023. Como titulares foram 

Outros números
Colaboradores
2021: 151
2020: 149
2019: 152

Energia elétrica (KWh)
2021: 47.857.702
2020: 45.112.863
2019: 45.080.114

Tributos e encargos sociais
2021: R$ 13.939.261,02
2020: R$ 11.290.004,20
2019: R$ 9.823.130,64

Associados e ligações
2021: 1.774 e 2.144
2020: 1.770 e 2.155
2019: 1.770 e 2.129

Faturamento bruto
2021: R$ 92.938.644,34
2020: R$ 79.365.611,24
2019: R$ 72.172.021,11

Após análise, os cooperados aprovaram os resultados de 2021

Assembleia conduzida pelo presidente da Cercar, Alcino Biesdorf Eleição e posse dos conselheiros fiscais efetivo e suplente para os próximos dois anos

escolhidos: Valdemar Schaefer, 
Erno Dunke e Rogério Gorgen. 
Já a suplência tem como repre-
sentantes: João Podkowa, Valdir 
Schmitz e Venício Koch.

INVESTIMENTOS
No que tange aos investi-

mentos realizados no ano de 

2021 a direção da Cercar apli-
cou R$ 2.757.148,80, dos quais: R$ 
1.537.400,00 na aquisição de parte 
de um terreno; R$ 645.720,00 em 
uma construção em andamento; 
R$ 510.553,14 na ampliação e 
melhorias em redes elétricas; R$ 
47.175,07 na compra de máqui-
nas e equipamentos; e outros R$ 

16.300,59 em móveis e utensílios.

SERVIÇOS
Em 2021 também houve a 

instalação de 435 padrões de 
medição novos e 142 aumen-
tos de carga; manutenção em 
380 pontos nas redes de baixa 
tensão e nos transformadores; 

substituição de 72 disjuntores e 
38 caixas de medição; troca de 
23 transformadores queimados, 
42 para raios e 31 cruzetas em 
postos de transformação; poda 
de árvores em 48 quilômetros de 
redes de baixa tensão; projeto e 
execução de 160 obras de redes 
de distribuição rurais e urbanas.  

ÜÜ

Ü
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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

Aniversariantes 
da Semana  

l QUINTA (10)
Mario Lopes Mendes, Romualdo de 
Amorim, Alessandra Caetano Lupges, 
Andrei Gregory, Carla Rieger Bregoli, 
Daiane Nullrich, Roseméri Florentino, 
Clair Schvengber, Iliziane Kolm, Ezoraide 
Palacio, Petterson Diego Oss Emer, 
Lucineide Géssica Canello, 
Anderson Durks

l SEXTA (11)
Alice Baumgardt, Tatiane Neitzke, Josiane 
Eliza Rech Rahn, Amanda Vanessa, 
Luana Bamberg, Leticia Eduarda Kuhn, 
Marcia Woeranowski, Sônia Vorpagel 
Tischer, Angélica Maria Trento, Luciane 
Renner, Lucimar Lamb

l SABADO (12)
Melita Nogueira, Leo Martins, Adriana 
Holler, Marcia Luciane, Ivaine Machado, 
Vera Schadeck, Daniela Mombelli, 
Fabiula Wachholz, Diego Hermes, 
Maisa Weber Zajac, Jaqueline Andreia 
Martinello Koch, Diego Lambert, Evair 
Fernando Engelmann, Margarete Lemke, 
Amanda Borger

l DOMINGO (13)
Luciane Rodrigues, Marcia Simon, 
Luciane Winter, Thais Silva, Samuel 
Rohde, Tainara Heinz, Sara Bunzen, 
Jefferson Schwambach, Kerlyn Wutzke 
Fidler, Angelica Werkhausen, 
Idinês Herpich

l SEGUNDA (14)
Daiane Dai, Beatriz Kowald, Creuza 
Correia, Anice Sonntag Alves, Dirlei 
Mantovani, Dirlei Mantovani, 
Juh Schwaab, Cristina Cordova

l TERÇA (15)
Djenifer Probest, Jamerson Jéssica Klein, 
Marcia Claudete, Vera Schadeck, Elisamar 
Groders Radtke, Debora Kruger, Valkiria 
G. Novelli, Bruna Bernardi, Janaína 
Mundt, Marcia Luiza, Jakson Debuss, 
Lisete Terezinha Marchry Loch, Carlos 
Alberto Baréa, Sandro L Adam, Tiago 
Comin, Micheli Jordane Sauer, Eder Melo, 
Mirta Schrader Gerhardt

l QUARTA (16) 
Maria Alves, Vanusa Gonçalves, Jhonny 
Black, Marciel Escher, Gleci Weirich, 
Marcy Rauber, Angela Schmidt, Karine 
Neitzke, Francieli Haack, Liane Becker, 
Marciane Linck Sauer, Nelza Soschinske, 
Kimberly Andrzejewski, Daniel 
Bezerra, Martha Wolf, Einar Schiessl, 
Cris Maltauro, Simone Kowald Dutra, 
Mirazelia Schmidt

No ano em que Mercedes completa 30 anos, a administração municipal está organizando o Miss Mercedes 2022. Nesta edição, 
oito candidatas irão disputar o título máximo da beleza feminina mercedense. O evento será realizado no dia 20 de maio

Oito candidatas irão concorrer ao Miss Mercedes 2022

 Alice Carine Claudio Camila Nienkoetter Dayani Cardoso Galdino Danielli da Silva

Gabriela Larissa Genz Isa Kaine Blausius Milena Kemmerich  Thaís Gabrieli Kniz
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 O tim tim da semana vai para a Carla 
Rieger que hoje (10) completa mais 

um ano de vida. Felicidades!

Juliano e Tatiane Matte com a filha Ketlyn.  Eles são proprietários 
da empresa Juliano Matte Rosas do Deserto
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: ALLEGRO MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EIRELI 
CNPJ: 13.314.434/0001-08 
REPRESENTANTE: MARIA PAULA FONTANA DE FIGUEIREDO. 
OBJETIVO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares, laboratoriais e 
odontológicos, da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.  
VALOR REGISTRADO: R$ 1.490.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa mil reais). 
VALIDADE: 21/02/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 21/02/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6217c73b83f78  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME 
CNPJ: 07.961.465/0001-58 
REPRESENTANTE: Luiz Carlos Frord Santos. 
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização, controle de pragas 
urbanas, limpeza de caixa d’água, fossa e caixa de gordura e desentupimento de encanamentos 
VALOR REGISTRADO: R$ 72.546,35 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco 
centavos). 
VALIDADE: 21/02/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 21/02/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p621918453d22e  
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 29/2022 

 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 63/2021 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL. 
CNPJ DO CONTRATADO: 81.584.278/0010-46 
RESPONSÁVEL: Eloi Darci Podkowa 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 37.427,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e vinte e sete reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 23 de fevereiro de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Eloi Darci Podkowa. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p622248aca2cf0  
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 32/2022 

 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 63/2021 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: JONER COUSSEAU COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 
CNPJ DO CONTRATADO: 30.104.268/0001-34 
RESPONSÁVEL: Sandra Maria Joner Cousseau 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 23 de fevereiro de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Sandra Maria Joner Cousseau. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62224aabe0e6a   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022 

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

disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação 
da Comissão de Licitações, exarado no procedimento para a Contratação de palestra show para a 
comemoração do Dia Internacional da Mulher, conforme informado nos autos, acima referidos. Assim 
torno público a presente justificativa de inexigibilidade na forma seguinte:  

OBJETO: Contratação de palestra show para a comemoração do Dia Internacional da Mulher, 
com prazo de execução de 90 (noventa) dias. Para tanto, contratamos H. E. Volz Bier & Cia. Ltda., inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.471.284/0001-43, estabelecida na Rua Colombo, nº 2.377, Loteamento Florianópolis, 
neste Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, conforme documentos anexos ao 
processo, ao preço total de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais). O pagamento será efetuado 
conforme a realização dos cursos e a apresentação da nota fiscal, em 05 (cinco) dias úteis. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, de 21-
06-1993. 
Gabinete do Prefeito, em 02 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022 

 
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 Inexigibilidade nº 02/2022, para a 
Contratação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e 
receitas públicas, decorrente do Edital de Chamada Pública nº 01/2021 – SMFA, a qual tem por objetivo a 
contratação de instituições financeiras para a prestação dos serviços, conforme demanda e necessidade da 
Secretaria Municipal de Fazenda, torna público a presente justificativa de inexigibilidade, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, 
dívida ativa e receitas públicas, ao valor máximo de R$ 53.100,00 (Cinquenta e três mil e cem reais), ao 
valor unitário de R$ 1,77 por recebimento, através da Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, situado no ST Bancário Sul Quadra 4, 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, 
sendo o prazo de execução de 12 (doze) meses. O pagamento será realizado conforme a realização dos 
recolhimentos, mensalmente, em 10 (dez) dias após o recebimento definitivo. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, caput, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93. 

Gabinete do Prefeito, em 03 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - Republicação 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2022, através do Sistema de Registro de Preços 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por lote 
Objeto: Contratação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, em redes 
de postos credenciados, através de cartões magnéticos, para a frota municipal. 
Valor Máximo: R$ 5.163.309,90 (Cinco milhões, cento e sessenta e três mil, trezentos e nove reais e 
noventa centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 08 de março de 2022, até às 09:29 horas do dia 22 de 
março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:30 horas no dia 22 de março de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 04 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
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 08 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 31 de 
março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 31 de março de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 03 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 021/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais. 
Valor Máximo: R$ 722.445,73 (Setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta 
e três centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 10 de março de 2022, até às 08:00 horas do dia 1º de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 1º de abril de 2022, no 
Portal de Compras  – https://bllcompras.com/  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras - https://bllcompras.com/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras: https://bllcompras.com 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 08 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito
      

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022, através do Sistema de Registro de Preços e 
exclusivo para ME/EPP conforme L. C. nº 123/2006 e suas alterações. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de papel a4, marcadores para quadro branco e dicionários de língua portuguesa para 
atender a demanda das escolas municipais. 
Valor Máximo: R$45.220,40 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 08 de março de 2022, até às 08:29 horas do dia 30 de 
março de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 30 de março de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 07 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 
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Fale com seu gerente 
ou acesse sicredi.com.br/investimentos

Por que 
investir

com a 
gente?

Aqui seu investimento 
rende mais do que dinheiro.

POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA
PREVIDÊNCIA

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

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

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

Invista 
com o
Sicredi.


