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Depois da Covid, municípios agora 
encaram epidemia de dengue

PÁGINA 15

Atendimento aos idosos 
A administração de Mercedes iniciou no dia 13, aos atendimentos no Centro Dia do Idoso (foto). Neste primeiro 
momento serão cerca de 20 idosos que receberão atendimento. “Investimos de forma direta em nossos idosos 
cerca de R$ 400 mil. Nosso planejamento é para aumentar a quantidade de atendimentos, entretanto, hoje não 
é possível devido ao orçamento limitado”, pontua o prefeito Laerton Weber. A administração de Quatro Pontes 

trabalha no sentido de executar a próxima etapa da construção, visando disponibilizar os trabalhos aos cidadãos 
da terceira idade o quanto antes. PÁGINA 09 

ENTREVISTA 
Maldaner prevê ano 

de investimentos 
estruturantes na sede 

e no interior de 
Entre Rios do Oeste

PÁGINA 05

Miss Terceira Idade 
será escolhida nesta 
quinta em Entre Rios

PÁGINA 08

VENILTON KUCHLER/SESA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

Essa espécie de rato está no topo
da cadeia alimentar, causa doenças
crônicas como a raiva, move-se com
agilidade pelos canais burocráticos do
sistema e rói a dignidade. Começou a
campanha política para as eleições
deste ano em todo o País. Não deixe o
seu voto ser roído pelos ratos, esco-
lha bem os seus candidatos.

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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 Se saúde física e equilíbrio psico-
lógico são essenciais à qualidade de 
vida e atividades do ser humano, o 
conforto animal é igualmente funda-
mental à produtividade de criações 
modernas. No agronegócio do Oeste 
do Paraná, uma das regiões mais 
produtivas do País, por exemplo, a 
alimentação, fornecimento de água, 
luminosidade e controle da tempe-
ratura de aviários e chiqueirões, já 
são administrados por computadores 
pré-programados para atendimento 
de necessidades básicas e conforto 
das criações.   

A mesma atenção já está sendo 
dispensada também às vacas leiteiras, 
em propriedades rurais da região e 
do País, onde espaços destinados à 
permanência, alimentação e ordenha 
do leite, contam, no mínimo, com 
ventiladores, para o bem-estar dos 
bovinos e avanço da agropecuária 
produtiva e sustentável.

Como exemplo desses progressos, 
especialistas citam propriedade de 
Itirapina, no Estado São Paulo, com 
cerca de 450 animais, entre bezer-
ros e vacas leiteiras e área de 100 
hectares, a cerca de 200 quilômetros 
da capital paulista, onde a criação 
recebe tratamento incomum. O reba-
nho é modelo na produção de leite 
e exemplo para a criação da maioria 

do gado leiteiro brasileiro.
Para se ter ideia do diferencial da 

criação, na propriedade nenhum pro-
prietário ou empregado pode subir o 
tom da voz com os animais, pois é 
simplesmente proibido gritar ou asso-
biar no curral.

Em períodos de calor, as vacas em 
lactação tomam banho de aspersão 
três vezes por dia e contam com ven-
tiladores na sala de ordenha. Defen-
sivo para matar carrapato, que suga 
o sangue dos animais, não é utilizado 
na propriedade, pois o combate ao 
parasita é biológico, com fungo que 
ataca o inseto.

Quanto à sustentabilidade, para 
cada 150 litros de leite processados, 
uma árvore é plantada na propriedade 
para neutralizar as emissões de car-
bono dos animais e também do pro-
duzido no transporte da produção 
até a cidade. Como se sabe, o gás 
carbônico é apontado como um dos 
principais causadores do efeito estufa, 
que reduz a camada de ozônio e eleva 
a temperatura do planeta.

Com isso, a produção de cerca de 
quatro mil litros de leite por dia da 
propriedade passou a contar com três 
certificações, como produto orgânico, 
de carbono neutro e de respeito ao 
bem-estar animal, o que era inédito na 
pecuária leiteira do País, beneficiando 

produtores, consumidores e preserva-
ção de recursos naturais.

 Na propriedade também era seguida 
a cartilha convencional na produção de 
leite, com o uso de antibióticos, carra-
paticidas, promotores de crescimento 
de animais, herbicidas, inseticidas e 
fungicidas nas pastagens, mas tudo 
mudou com orientação de especia-
listas, que coordenam o atual projeto 
de produzir leite, queijos e derivados 
em modelo de pecuária sustentável, 
após confirmação do impacto que a 
criação de bovinos tem nas mudanças 
climáticas, com a emissão de carbono.

Para especialistas, a questão do 
bem-estar animal, tecnologia mais 
saudável para compradores de pro-
dutos lácteos e relacionamento ético 
com as criações, será cada vez mais 
cobrada pela sociedade consumidora.

A transformação da propriedade, 
obviamente, exigiu grandes investi-
mentos e o resultado disso está no 
diferencial do preço final em relação 
ao produto comum, como é o caso de 
leite fresco, que chega a ser quase 
o dobro do produto tradicional. No 
caso dos queijos, os preços são 30% 
maiores e somente na coalhada são 
equivalente. 

Depois de mais de dois anos e 660 
mil mortes, o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou em cadeia 
nacional, no último final de semana, o 
fim da Emergência em Saúde Pública 
Nacional da covid-19. O anúncio condiz 
com as taxas de vacinação e as quedas 
de casos e internações.

A Organização Mundial da Saúde 
apresentou alguns cenários para a pan-
demia. O mais provável é que variantes 
do vírus sigam circulando em ondas 
intermitentes, mas sua gravidade dimi-
nui por causa da imunização vacinal 
ou natural. Na pior das hipóteses, uma 
nova variante altamente infectante e 
transmissível pode exigir o retorno das 
medidas emergenciais.

Mesmo assim, essa medida pode 
custar caro. Ainda estamos na lua de 
mel da covid, aquele período de calmaria 
depois da imunização massiva. Mas 
não sabemos quanto essa calmaria 
pode durar. E o foco deveria estar em 
medidas que mantenham esse bom 
cenário por mais tempo.

Aconselhado por técnicos da pasta e 
da Anvisa, o ministro iniciará um período 
de transição. Isso é importante, porque o 
fim da emergência impacta 172 regras do 
Ministério, como a aplicação de vacinas 
em caráter emergencial, as compras de 
medicamentos e insumos ou os repasses 
aos governos subnacionais.

O ministro falou que a população 
continuará a “conviver com o vírus”, mas 
não deu qualquer instrução sobre como 
será essa convivência. Quais cuidados 
serão necessários com os grupos de 
risco? Quais as medidas de contingên-
cia ante eventuais reveses? Quais os 
detalhes sobre a compra de vacinas?

Atualmente, sem máscaras em 
locais fechados e a volta de aglome-
rações garantem que a única barreira 
contendo o coronavírus no Brasil é a 
imunidade. 

O fim da pandemia não é claro como 
o fim de uma guerra, com o rendimento 
de um lado ou um tratado de paz. O 
vírus não cansou nem foi avisado de 
que a emergência acabou. Pelo contrá-
rio, ele continua se especializando em 
nos infectar. Cabe a nós tomarmos as 
medidas que garantam a paz.

Fim da 
emergência
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Curtas
l O deputado Marcel Micheletto (PL), anunciou 
mais uma grande conquista para Assis 
Chateaubriand. Está em trâmite final no Governo 
do Estado a elevação da 3ª Companhia da Polícia 
Militar de Assis para Companhia Independente.
l O deputado federal Ricardo Barros (PP) defendeu 
que o Congresso vote o PL das Fake News para 
evitar que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
regulamente o assunto por omissão do 
poder legislativo.
l Os pré-candidatos às eleições de outubro já 
podem se habilitar na internet para arrecadar 
recursos para campanha a partir de 15 de maio.
l O governo federal oficializou a nomeação de 
Victor Godoy como ministro da Educação. Godoy é 
o quinto ministro da Educação em pouco mais de 
três anos do governo Jair Bolsonaro.
l As executivas nacionais de PT, PV e PCdoB 
registraram na segunda-feira (18), na Justiça 
Eleitoral, o estatuto e o programa de sua federação 
partidária, intitulado “Brasil da Esperança”.

Novo secretário
Desde a última segunda-feira (18) a Secretaria 
Municipal de Cultura de Marechal Cândido 
Rondon conta com um novo titular. Trata-se 
de Junior Paulinho Niszczak, que passa a 
compor o primeiro escalão da administração 
municipal. Por muitos anos, Junior atuou no 
Sesc em Marechal Rondon e até recentemente 
trabalhou como responsável pelo Marketing 
da Copagril. Embora tenha sido nomeado 
nesta segunda-feira, o nome de Junior 
foi anunciado como secretário 
municipal de Cultura durante 
coletiva de imprensa conduzida 
pelo prefeito Marcio Rauber, em 
evento realizado no dia 21 de março. 

CCO instituída
Foi publicada esta semana no Diário 

Oficial Eletrônico do Município 
portaria instituindo a Comissão 

Central Organizadora (CCO) para as 
festividades alusivas ao 62º Aniversário de 
Emancipação Político-Administrativa de 
Marechal Cândido Rondon. A Comissão 
é presidida pelo próprio prefeito Marcio 

Rauber e tem como Coordenador 
Executivo o secretário Anderson Loffi 

Schmoeller, sendo composta pelos demais 
secretários, além de outros servidores e 

representantes da sociedade organizada. 
A nomeação da CCO dá a certeza de que, 

após dois anos sem festejos, este ano a 
Expo Rondon voltará a acontecer.

Festa do Frango  
O presidente da Câmara de Nova Santa Rosa, vereador Felipe 
Schindler, o Chiquinho, está cobrando o retorno das festividades 
alusivas ao aniversário do município, que tradicionalmente 
aconteciam a cada dois anos, sempre no final de abril. Neste 
sentido, ele apresentou requerimento na sessão desta semana, 
pedindo inclusive a retomada do Concurso do Frango. O 
objetivo, segundo o vereador, é retomar as atividades culturais do 

município, fortemente impactadas pela pandemia da covid-19 
ao longo dos últimos dois anos.

Título de eleitor
Faltam 15 dias para tirar o título 
pela primeira vez ou regularizar 

pendências para votar nas Eleições 
2022. O fechamento do cadastro 

acontece no dia 4 de maio. As pessoas 
podem tirar o título aos 15 anos, 

desde que completem 16 até o dia da 
eleição (2 de outubro). O título deve 

ser feito até o fechamento do cadastro 
(4 de maio). Tudo pode ser feito sem 
sair de casa, pela internet: primeiro 
título, transferência de município, 
alteração de dados e regularização 
de título cancelado. Basta acessar o 
Título Net e seguir as orientações.

Reforma administrativa 
O prefeito de Nova Santa Rosa, Norberto Pinz, deve 

anunciar em breve algumas novidades na equipe de 
governo. A prefeitura conta atualmente com apenas 
quatro secretarias com titulares, o que tem gerado 

sobrecarga das atividades. O próprio prefeito responde 
interinamente pela secretaria que atende a área de 
infraestrutura do município. O objetivo é ampliar 
este número para sete ou oito pastas. Conforme 

Pinz, a reestruturação da 
administração deve 

ocorrer no começo de 
maio e ser finalizada até 
junho, visando aumentar 

a equipe de secretários. 
“Pretendemos mudar 

para atender melhor 
nossa população 

como um todo”, 
comenta.

Prestando contas  
O prefeito de Mercedes, Laerton Weber, usou a tribuna da Câmara de Vereadores 
na segunda-feira (18) para falar sobre a situação que recebeu o município 
e fazer um balanço dos trabalhos já desenvolvidos por sua administração. 
Dentre os vários assuntos abordados, um deles foi o questionamento 
de um vereador a respeito da situação financeira do município quando 
Laerton assumiu. “Eu já detalhei isso em várias ocasiões mas volto a 
repetir: quando assumimos a administração pegamos o cofre com R$ 4,8 
milhões em caixa, mas com R$ 4,7 milhões em dívidas, que serão quitadas 
no decorrer de quatro anos. Então, vereador falar que o município não 
tem dívida é mentira. Pergunto, como foram feitas as revitalizações das 
avenidas? Parte da reforma do ginásio? Não preciso ser prefeito para mentir, os 
números estão disponíveis para quem quiser ver”, ressaltou Laerton.

Prédios públicos
O prefeito Laerton ainda lamentou que a 

preocupação da gestão anterior não foi com a  
qualidade das obras, “Na minha gestão prefiro fazer 

menos, mas fazer bem feito”, destacou o mandatário. 
Indagado sobre a situação dos prédios públicos 

quando assumiu a administração, Laerton comentou 
que encontrou alguns prédios em situações 

precárias. “Na prefeitura, no posto de saúde, nas 
escolas, no Centro Dia inaugurado no final do 

mandato passado, chove mais dentro do que fora. 
Alguns lugares já reformamos e iremos arrumar em 
outros, mas dentro do nosso planejamento. Estamos 

fazendo um governo sério e honesto para sairmos 
com a cabeça erguida”, emendou Laerton.

Remoção das praças
O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) 

afirmou na terça-feira (19) que o cronograma da 
licitação para a concessão de rodovias do Paraná 
está comprometido e que dificilmente o leilão vai 

ocorrer em 2022. Em razão disso, ele defende que as 
estruturas das praças de pedágio sejam removidas 

das estradas. “Era melhor retirar as praças de 
pedágio das rodovias”, considerou Romanelli. Para 

ele, os locais se tornaram perigosos para os usuários 
pois não há sinalização adequada e também falta 
iluminação. “Estes espaços já causaram acidentes 
graves”, completou. Ele também criticou a falta de 
manutenção do pavimento de diversos trechos, 

principalmente nas rodovias federais. 
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C
“2022 será de investimentos 

estruturantes na sede e no interior” 

n  TRIBUNA DO OESTE - Prefeito, qual avaliação 
o senhor faz em relação ao primeiro ano desta 
gestão em Entre Rios do Oeste?

ARI MALDANER - A análise é positiva. Ao 
trabalhar, vamos aprendendo, melhorando e exe-
cutando. Apesar de termos enfrentado a pandemia 
da Covid, a exemplo de todos os outros locais, o 
que gerou tumulto, o ano de 2021 foi bom em 
termos de trabalho.

PREFEITO ARI MALDANER 
MENCIONA QUE ENTRE 
RIOS DO OESTE CONTARÁ 
COM PROJETOS EM 
INÚMEROS SETORES 
NESTE ANO. ELE TAMBÉM 
ABORDA A EXPECTATIVA 
EM TORNO DAS ELEIÇÕES

Ari Maldaner, prefeito 
de Entre Rios do Oeste: 

“Temos duas lideranças 
que nos ajudaram muito 
nesses anos, o Hussein 

Bakri a estadual, que 
não fez votos no nosso 
município em 2018, e o 
Sandro Alex a federal, 

que foi secretário de 
estado. O PP vai com 

Sperafico, pré-candidato 
a deputado federal” 

om ampla experiência na vida pública, Ari Maldaner exerce o cargo de chefe do 
Poder Executivo de Entre Rios do Oeste. Ele, que já foi vice-prefeito, conduz os 
destinos do município na gestão 2021 a 2024 tendo o empresário Luciano Schaefer 
como vice-prefeito.

Em entrevista ao Jornal Tribuna do Oeste, Maldaner trata sobre os projetos a 
serem desenvolvidos neste ano. Também expõe que a expectativa é positiva para 
o milho safrinha.

No tocante às eleições, o prefeito anuncia os apoios aos pré-candidatos e frisa 
acreditar na reeleição de Ratinho Junior e Bolsonaro, postulantes à reeleição ao 
Governo do Estado e Presidência da República. 

n O senhor foi vice e atualmente é prefeito. 
Além disso, atua na prefeitura há anos. Em quais 
sentidos este conhecimento facilita na condução 
dos trabalhos?

Entendo que soma a favor, pois devido ao 
conhecimento obtido nesses anos sei qual o 
funcionamento da máquina, então auxilia muito. 
Penso ser mais difícil para quem não conhecia 
o setor público, mas no nosso caso essa convi-
vência torna o trabalho fácil de ser desenvolvido.

n Quais obras e projetos devem ser implan-
tados no decorrer deste ano, agora falando 
de investimentos?

São várias obras programadas para o 
ano de 2022. Como exemplos, podemos 
mencionar o recape asfáltico nos três 
bairros, além da aplicação de pedra 
irregular. Haverá, ainda, recape asfáltico 
no interior do município em parceria 

com a Itaipu Binacional, bem como por 
meio da ajuda do agora deputado Sandro 

Alex. Também formalizaremos mais 
convênios com a Itaipu visando 

executar outras obras em 
Entre Rios do Oeste.

Um projeto 
importante será 

a instalação de câmeras de segurança na rodo-
via e nos órgãos públicos, que é o videomoni-
toramento. De outro lado, são confeccionados 
uniformes para alunos da creche e da escola 
municipal, bem como para idosos do centro de 
convivência. Com a volta dos eventos, a CCO está 
programando a Festa do Município, de 16 a 18 
de setembro. No dia 17 terá show com Amado 
Batista, e no domingo (18), o tradicional Festival 
da Carne Suína.

n A considerar a proximidade do período elei-
toral, o grupo situacionista está com os apoios 
definidos para deputados, governador, senador 
e presidente?

Temos duas lideranças que nos ajudaram 
muito nesses anos, o Hussein Bakri a estadual, 
que não fez votos no nosso município em 2018, 
e o Sandro Alex a federal, que foi secretário de 
estado. Para o Senado vamos apoiar Guto Silva. 
Na majoritária, estaremos com Ratinho Junior 
para a reeleição a governador e Bolsonaro para 
presidente da República.

n Nomes da região têm surgido como pré-can-
didatos a deputado. Na sua avaliação, estas lide-
ranças terão êxito nas eleições?

Acredito haver grandes possibilidades de 
sucesso. O Dilceu Sperafico, que já fez muito 
por Entre Rios e toda região, se mostra dis-
posto a novamente trabalhar pelos municípios. 
Ele tem nosso respeito e admiração. Porém, 
também devemos reconhecer aqueles líderes 
de outras localidades que nos atenderam bem 
nos últimos anos.

n O vice-prefeito Luciano Schaefer é do PP. De 
que forma o retorno de Sperafico ao cenário 
político contribui para Entre Rios?

O Sperafico sempre foi um grande batalha-
dor por Entre Rios do Oeste, ele viabilizou bons 
projetos. O retorno dele como pré-candidato vai 
somar muito. O PP local vai apoiá-lo nas eleições, 
caso seja realmente candidato a federal.

n Acredita que Ratinho Junior e Bolsonaro con-
seguem a reeleição?

Penso que sim. Pode ter dificuldade, mas os 
dois trabalham bem e merecem esta confiança. 

DIVULGAÇÃO

Ü
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HOMENAGEM PROPOSTA PELOS DEPUTADOS MARIA VICTORIA E ELIO RUSH, CONTOU COM 
DIVERSAS AUTORIDADES, ENTRE ELAS, O VICE-GOVERNADOR DARCI PIANA

Ü

Diretor-geral brasileiro da Itaipu 
Binacional recebe título de Cidadão 
Benemérito na Assembleia Legislativa

Parlamento
Vanderlei Sauer, vereador em Marechal Cândido 
Rondon, sugere que o Executivo Municipal estude a 
possibilidade de pavimentar o trecho de estrada rural 
do distrito de Novo Três Passos, compreendido entre a 
Linha Bandeirantes até o limite com Nova Santa Rosa, 

na ponte sobre o Rio Guaçu. Também sugere melhorias na iluminação 
pública da praça do distrito de Margarida.

O parlamentar rondonense João Eduardo dos Santos 
(Juca), sugere que o Executivo Municipal, através dos 
setores competentes, realize intervenção para adicionar 
iluminação na Rua Ceará, na quadra entre a Avenida Írio 
Jacob Welp e a Rua Presidente Costa e Silva. Também 
propõe a realização de projeto de sinalização da Rua 9 de Agosto, 
em especial no trecho que margeia a Avenida Irio Jacob Welp, ao 
lado da AACC.

Arion Nasihgil, vereador em Marechal Rondon, soli-
cita informações do Executivo Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, sobre o atendimento 
médico prestado nas Unidades Básicas de Saúde dos 
distritos de Iguiporã e Novo Três Passos.

Jairon Arndt, Maria Baumann, Edgar Buchholz e Doli-
van Lauxen, edis em Nova Santa Rosa, sugerem a 
execução de pavimento asfáltico na Linha Pietrowski. 
Ainda indicam a aplicação do piso salarial nacionais 
aos professores da rede municipal.

Felipe Schindler, vereador nova-santa-rosense, solicita 
que seja executada pavimentação asfáltica na Linha 
Jundiaí. Ainda sugere a realização de festividades 
alusivas ao aniversário do município e retorno do 
Concurso do Frango.

Robson Lermen, parlamentar em Entre Rios do Oeste, 
sugere execução de ponto de ônibus na Linha Felicidade, 
próximo da Granja Nossa Senhora Aparecida. Sugere a 
criação de novo programa de incentivo à piscicultura.

Lisa Hanzen, vereadora entrerriense, sugere a execu-
ção da Loja do Produtor e da Praça de Alimentação na 
Praça João Natálio Stein.

O parlamentar Enio Foliatti, de Entre Rios do Oeste, 
solicita informações sobre a iluminação pública, res-
pectivamente em relação ao valor arrecadado pelo 
município no ano de 2021, bem como o custo com 
iluminação pública no mesmo período.

O edil Valdeir Sales, de Entre Rios do Oeste, solicita 
doação de ônibus, microônibus e vans apreendidos 
pela Receita Federal para serem usados por atletas e 
membros de entidades do município.

Mauricio Lunkes, vereador em Pato Bragado, sugere 
instalação de telas de proteção no Ginásio de Esportes 
Bragadinho e na Quadra Society.

Luis Becker, parlamentar quatro-pontense, sugere 
a instalação de parquinho infantil (playground) e o 
plantio de grama em leiva na Escola Municipal Clarice 
Maria Bremm.

A vereadora Cleunice Majolo, de Quatro Pontes, 
sugere providências quanto à manutenção, limpeza 
e higienização no Parquinho Infantil e academia ao 
ar livre da Praça Cristo Rei. 

 Começou a tramitar segunda-
feira (18) na Câmara de Vereadores 
de Marechal Cândido Rondon o 
Projeto de Lei 20/2022, de autoria 
do Poder Executivo Municipal. A 
matéria trata da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o exercício 
financeiro de 2023. Ela estabelece 
que orçamento geral do Município 
para o próximo ano será de R$ 
270.090.000,00. 

O valor é cerca de R$ 13 milhões 
a mais do que o orçamento geral 
deste ano, que é de R$ 256,9 
milhões.

A LDO faz parte da estrutura 
orçamentária e orienta a elaboração 
da Lei Orçamentária, a qual vai pre-
ver, dentre as metas estabelecidas, 
quais serão possíveis de realizar 
diante da realidade financeira do 
Município.

Segundo o prefeito Marcio Rau-
ber, a previsão da receita para o 
próximo ano baseou-se na arre-
cadação dos últimos três anos e 
levou em conta, também, fatores 
como o crescimento econômico e 
as previsões de inflação e de trans-
ferências de recursos estaduais e 
federais.

O projeto de lei foi baixado para 
análise da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização do Poder 

Orçamento de Marechal Rondon estimado 
para 2023 é de mais de R$ 270 milhões

Legislativo. Após o parecer, a maté-
ria será votada em plenário pelos 
vereadores.

DIVISÃO
Do total do orçamento geral 

para 2023, caberá ao Poder Exe-
cutivo a fatia de R$ 224.021.500,00 
(82,94%). 

Ao Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) a previsão 

orçamentária é de R$ 33.790.000,00 
(12,51%).

Para o Poder Legislativo devem 
ser destinados R$ 10.400.000,00 
(3,85%).

À Fundação Promotora de 
Eventos (Proem) caberá R$ 
1.617.000,00 (0,60%).

Já o Fundo Municipal de Desen-
volvimento (FMD) deverá receber 
R$ 261.500,00 (0,10%). 

P R O G R A M A S
Dentre os programas de governo a serem desenvolvidos 

no próximo ano pelo Poder Executivo, dentro dos recursos 
de mais de R$ 224 milhões que lhe cabem, há a seguinte 

previsão orçamentária:
l Gestão Ética e Transparente: R$ 24.878.900,00
l Eficiência na Arrecadação Tributária: R$ 178.000,00
l Operações Especiais: R$ 11.055.500,00
l Educação para o Futuro: R$ 59.310.500,00
l Esporte, Lazer e Inclusão Social: R$ 3.535.000,00
l Cultura para Todos: R$ 3.451.000,00
l Rondon Empreendedor: R$ 3.558.590,00
l Programa de Desenvolvimento do Turismo: R$ 1.786.010,00
l Fomento Agropecuário: R$ 10.187.650,00
l Rondon Sustentável: R$ 7.227.350,00
l Saúde: Gestão pela Vida: R$ 66.400.000,00
l Rondon Dinâmico: R$ 20.110.000,00
l Rondon Social: R$ 8.480.000,00
l Mais Habitação: R$ 105.000,00
l Trânsito Mais Seguro: R$ 3.128.000,00
l Reserva de Contingência: R$ 630.000,00

Sessão solene com direito a 
público vai se tornar cada vez mais 
comum novamente na Assembleia 
Legislativa do Paraná. Com a reaber-
tura da Casa, os deputados Maria 
Victoria (PP) e Elio Rusch (União), 
entregaram, presencialmente, no 
fim da tarde desta segunda-feira 
(18) o título de Cidadão Benemérito 
do Paraná ao almirante Anatalicio 
Risden Junior, diretor-geral brasileiro 
da Itaipu Binacional, em uma sessão 
solene no Plenário da Casa, sob a 
presidência do primeiro vice-pre-
sidente, deputado Tercílio Turini 
(PSD). “O trabalho que o almirante 
Risden tem feito no Brasil e no 
Paraná tem sua marca. E, tenho 
certeza que, quando o presidente 
Jair Bolsonaro escolheu o almirante 
Risden para dirigir Itaipu, sabia 
que a maior das nossas grandes 
empresas de energia estaria em 
boas mãos”, afirmou Rush.

O título de Cidadão Benemérito é 
dado às personalidades nascidas no 
estado onde ocorre a entrega. Além 

disso, o homenageado deverá ter 
reputação ilibada e conduta pessoal 
e profissional irrepreensíveis, que 
tenha prestado relevantes serviços 
de abrangência estadual e de con-
tribuição significativa para todo 
o estado do Paraná. É o caso de 
Risden Júnior, que está à frente 
de uma das maiores geradoras de 
energia do mundo.

Ele foi ainda diretor de Coorde-
nação do Orçamento da Marinha 
(COrM) e responsável pelo diálogo 
institucional entre a Força Naval 
e demais órgãos do orçamento 
federal, como o Ministério da 
Defesa, o Ministério da Fazenda 
e o Ministério do Planejamento. 
Nesse período, 2015, conduziu as 
tratativas que resultaram no modelo 
financeiro que viabilizou o Programa 
de Desenvolvimento de Subma-
rinos (Prosub). De 2015 a 2019, 
atuou como consultor da Fundação 
Getúlio Vargas. Em 2018, compôs 
a equipe econômica de transição 
do governo de Jair Bolsonaro.

Almirante Risden assumiu o 
cargo de diretor financeiro exe-
cutivo da Itaipu Binacional em 26 
de fevereiro de 2019. Em fevereiro 
deste ano assumiu a direção-geral 
do lado brasileiro da Itaipu. “Me 
sinto extremamente honrado e feliz, 
porque acho que é o coroamento 
de toda uma vida profissional mais 
de 40 anos depois que deixei o 
Paraná. Também me sinto privi-
legiado, porque essa homena-
gem me faz rememorar todos os 
passos que tive durante minha 
trajetória”, destacou Risden. “A 
única recomendação que recebi do 
presidente ao assumir este cargo 
foi: vá e faça. E é o que tenho 
feito. Um desafio e uma grande 
honra”, completou, emocionado.

A entrega do título teve a pre-
sença do vice-governador Darci 
Piana, da ex-governadora e inte-
grante do Conselho de Administra-
ção de itaipu, Cida Borghetti, e os 
deputados Soldado Fruet (PROS) 
e Plauto Miró (União).   
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Escola Municipal Dona Leopoldina 
inicia preparação aos 60 anos de fundação

GRAVAÇÃO PARA O DOCUMENTÁRIO ESTÁ EM ANDAMENTO. COMEMORAÇÃO ENVOLVE CAMPANHAÜ

 Na última semana, o primeiro 
grupo da Guarda Mirim de Nova 
Santa Rosa completou a primeira 
etapa das atividades e recebeu ofi-
cialmente os uniformes. A soleni-
dade foi realizada pela prefeitura 
de Nova Santa Rosa, por meio da 
Secretaria de Educação e Cultura, 
em parceria com a Guarda Mirim 
de Diamante D’ Oeste e Sargento 
Chagas. O evento que ocorreu 
no Teatro Municipal Gustavo Fis-
cher contou com a presença do 
prefeito, Norberto Pinz, demais 
autoridades municipais, pais e 
familiares dos alunos.

As atividades do grupo tiveram 
início no final do mês de fevereiro 

e acontecem todas as quartas-
-feiras das 18h30 às 20h30, nas 
dependências da Escola Municipal 
Getúlio Vargas. Atualmente estão 
matriculados 62 crianças e adoles-
centes da sede do município, sob o 
comando do Sargento Chagas do 
Grupo Curumim Projetos Sociais.

O programa Guarda Vidas 
Mirim do Paraná tem por objetivo 
atender crianças e adolescentes 
com idade entre 8 a 14 anos. Na 
atividade são ensinadas noções 
de primeiros socorros e também 
são realizadas atividades físicas. O 
programa ainda conta com pro-
fissionais qualificados: pedagoga, 
enfermeiro, bombeiro e outros. 

 Com uma narrativa contada em 
imagens e depoimentos daqueles 
que vivenciaram ou de alguma forma 
têm ligação e se interessam pela 
preservação por considerar a sua 
importância para a memória, um 
documentário sobre os 60 anos 
de fundação da Escola Municipal 
Dona Leopoldina, de Quatro Pon-
tes, celebrados em 1º de março, 
começou a ser produzido. 

Os dois primeiros encontros, 
divididos entre professores e alunos, 
foram tomados por grande alegria 
e emoção na Casa da Cultura. Em 
ordem cronológica, os entrevista-
dos buscaram nas lembranças boas 
histórias e relembraram pessoas 
que fizeram a diferença no edu-
candário. As gravações têm sido 
acompanhadas pela diretora Paula 
Rejane Fulber Becker e a auxiliar 
de biblioteca, Scheila Andreia Lang 
Kussmirski, que realizam, ainda, o 
trabalho de contatar quem atuou 
em alguma função, desde profes-
sor, diretor e outros cargos, ou 
frequentou a escola como aluno, 
agendando as gravações, além da 
secretária de Educação, Cultura e 

Esportes, Araceli Basso Tauchert. 

CAMPANHA
No mês passado, inclusive, 

a instituição de ensino lançou a 
campanha “Você faz parte dessa 
história?”, com o apoio da Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes, a 
fim de fazer esse resgate histórico. 
Além da contação de relatos sobre 
a época, as pessoas estão convida-
das a levar fotografias, uniformes e 
outras lembranças ao educandário. 

O acervo físico pode ser empres-
tado para a escola, que ficará res-
ponsável pela triagem, limpeza, 
digitalização e arquivamento. Em 
caso de doação, o material fará 
parte do Museu Casa da Memória, 
que será criado num futuro pró-
ximo, disponibilizando a todos os 
visitantes e pesquisadores.

Sobre as entrevistas, é possível 
combinar o dia e horário através 
dos telefones 99846-2489 (diretora 
Paula), e 99984-0440 (escola). A 
intenção é lançar o documentá-
rio no aniversário de 30 anos do 
município, que será comemorado 
em setembro.  

 Primeiros 
encontros foram 

tomados de 
emoção 

Mais um grande evento está 
sendo organizado em Marechal 
Cândido Rondon. Trata-se da 15ª 
Festa do Costelão Lira, promovida 
pelo grupo Costelão Lira e pelo 
Clube Lira. O evento será realizado 
no dia 15 de maio. 

O kit, que dá direito a 
um costelão, mais saladas e 
acompanhamentos, que serve 
em torno de 20 pessoas, está 

sendo vendido a R$ 900,00. A 
expectativa é de que entre 80 
e 100 costelões sejam assados 
e aproximadamente duas mil 
pessoas prestigiem o evento.

Recentemente, integrantes 
da Comissão Central Organiza-
dora estiveram na prefeitura para 
divulgar o evento. Entre eles o 
presidente do grupo Costelão Lira, 
Maiquel Gottselig; presidente do 

Clube Lira, Ari Hansen; vice-pre-
sidente, Altair Wiederkehr; além 
de Elton e Nair Gisch. 

Foram recepcionados pelo 
prefeito Marcio Rauber, vice Ila, 
e por secretários municipais. Tam-
bém esteve presente o vereador 
Sargento Dionir.

Informações sobre a festa ou 
reservas de fichas pelo telefone 
(45) 99952-4815.  

 O setor de Tributação da 
Secretaria de Finanças de Pato 
Bragado dispõe para impressão 
no site oficial, a 2ª via do carnê 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) 2022. Basta que o 
contribuinte acesse o site www.
patobragado.pr.gov.br, siga para 
a aba Serviços e, em seguida, para 
a aba Meu IPTU/Alvará e com o 
número do CNPJ ou CPF imprima 
o comprovante para pagamento. 

Outra forma para pagamento 

é por meio dos carnês que já estão 
disponíveis na prefeitura. Em ambas 
as opções os contribuintes podem 
optar pelo pagamento da cota 
única, com direito a desconto até 
o próximo dia 10 de junho. Ou em 
caso de opção pelo parcelamento, 
o proprietário do imóvel poderá 
sanar o seu débito em seis vezes, 
a contar de 10 de junho e assim, 
respectivamente nos dias 08 de 
julho, 12 de agosto, 09 de setembro, 
10 de outubro e 11 de novembro.  

Pato Bragado abre prazo 
para pagamento do IPTU 

Guarda Mirim de Nova 
Santa Rosa recebe uniformes

VANDERLEIA KOCHEPKA

Festa do Costelão Lira acontece no 
dia 15 de maio em Marechal Rondon

 Integrantes da CCO se reuniram com o prefeito Marcio Rauber, vice Ila e secretários municipais Ü

DIVULGAÇÃO
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Miss Terceira Idade 
será escolhida nesta 
quinta em Entre Rios

APÓS O DESFILE DE ESCOLHA, O CLUBE DE IDOSOS ALEGRIA PROMOVERÁ ALMOÇO POR ADESÃOÜ

Quatro candidatas disputam 
nesta quinta-feira (21), o título de 
Miss Terceira Idade de Entre Rios 
do Oeste. A escolha da represen-
tante do município acontece em 
evento agendado para as 9 horas, 

no Clube de Idosos Alegria.
Além da Miss Terceira Idade 2022, 

serão escolhidas a Primeira Princesa, 
Segunda Princesa e Miss Simpatia.

As candidatas ao título são: Nair 
Schuster, Nelci Rambo, Orvidia 

Cabreira da Silva e Nelsi Schneiders.
Após a escolha da mais bela idosa 

de Entre Rios do Oeste, o Clube de 
Idosos Alegria realizará almoço por 
adesão, com fichas ao valor de R$ 
35,00 antecipado e R$ 40,00 na hora.

 Implantar um programa de 
segurança alimentar e nutricio-
nal, com direito à alimentação 
adequada e a prática esportiva 
e cultural, priorizando as crian-
ças identificadas em situação de 
sobrepeso e obesidade. Estas são 
as finalidades do projeto Heróis 
da Saúde, lançado na terça-feira 
(19), pela administração municipal 
de Marechal Cândido Rondon.

A iniciativa é desenvolvida 
em conjunto pelas secretarias de 
Educação e de Esporte e Lazer, 
com o apoio das secretarias de 
Saúde e de Cultura, criando ações 
por meio de atividades interse-
toriais e interdisciplinares, com a 
participação de educadores físicos 
e nutricionista, para incentivar 
mudanças no comportamento 
alimentar e estimular a prática de 
exercícios físicos que possibilitem 
a melhoria da qualidade de vida 
e promoção da saúde dos alunos 
e da comunidade escolar.

As ações serão voltadas prin-
cipalmente para os alunos do 3° 

ao 5° ano do Ensino Fundamental, 
que apresentam diagnóstico de 
sobrepeso e obesidade, matricu-
lados em instituições de ensino 
no município de Marechal Ron-
don. Em um primeiro momento, o 
projeto será realizado com alunos 
das escolas municipais Criança 
Feliz e Waldomiro Liessen.

Conforme dados de 2021 do 
Departamento de Alimentação 
Escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, foi constatado que 
as crianças da Escola Municipal 
Criança Feliz com idade entre seis 
e dez anos apresentaram 26% de 
sobrepeso, 16% de obesidade e 
6% de obesidade grave.

O prefeito Marcio Rauber 
menciona que há interesse do 
projeto ser estendido aos alunos 
de outras escolas municipais a par-
tir do segundo semestre. Jaciara 
Reis, nutricionista da Secretaria 
de Educação, explanou sobre o 
funcionamento do projeto em 
âmbito municipal e os objetivos 
com a aplicação das atividades.

Nair Schuster, Nelci Rambo, Orvidia Cabreira da Silva e Nelsi Schneiders disputam o títuloÜ

 DIVULGAÇÃO 

Projeto Heróis da 
Saúde é lançado em 

Marechal Rondon
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 Projeto Arquitetônico do Centro Dia de Quatro Pontes

A administração de Mercedes deu início 
no dia 13, aos atendimentos no Centro Dia 
do Idoso.  “Investimos de forma direta em 
nossos idosos cerca de R$ 400 mil. Nosso 
planejamento é para aumentar a quantidade de 
atendimentos, entretanto, hoje não é possível 
devido ao orçamento limitado”, pontua o 
prefeito Laerton Weber.

A abertura dos atendimentos foi marcada com 
a presença de várias autoridades, como o prefeito 
Laerton e a primeira-dama Lizandra Weber, 
secretários municipais e vereadores.

“Sabemos da importância de todos aqui, 
pois precisaremos muito de vocês no nosso 
Centro Dia. Quero aqui mais uma vez agradecer 
a administração do município por tanto se 
empenhar para adequarmos da forma correta o 
nosso espaço e conseguirmos atender os nossos 
idosos”, enalteceu a diretora do Centro Dia, 
Juliana Hickmann. 

PREFEITO DESTACA 
QUE INVESTIMENTO 
DIRETO NA TERCEIRA 
IDADE É DE 
APROXIMADAMENTE 
R$ 400 MIL. EM 
QUATRO PONTES, 
ETAPA INICIAL 
DA OBRA ESTÁ 
CONCLUÍDA

 Laerton Weber, prefeito de Mercedes, 
e demais autoridades ao colocar a 

estrutura à disposição da terceira idade 

Indiara Feix, secretária de 
Assistência Social de Mercedes: 

“O Centro Dia é um sonho que se 
tornou realidade em um caminho 

que percorreu reuniões de equipes 
técnicas, conferências, debates 
na comunidade e no Conselho 

do Idoso até estar hoje em pleno 
funcionamento” 

Organização
A secretária de Assistência Social, Indiara Feix, menciona que desde o ano 

passado a equipe está empenhada em organizar este serviço, que diante das 
avaliações das equipes técnicas, dos relatórios da Vigilância Socioassistencial, 
se torna fundamental mesmo em um município pequeno. “Após várias 
questões administrativas e da dedicação de todos os setores da prefeitura, 
foi possível iniciar os atendimentos na semana passada. Trata-se de um fato 
histórico para a Assistência Social”, destaca.

Indiara expõe que idosos a partir dos 60 anos podem ser atendidos no 
Centro Dia. “Inicialmente serão dez idosos por turno, pois como o serviço é 
inédito ainda precisamos construir dia após dia a estrutura, além de avaliar a 
adaptação dos cidadãos para com o atendimento. A nossa previsão é chegar 
a 20 idosos por turno até o fim deste ano”, frisa.
 

Odete Laufer, secretária de Assistência 
Social de Quatro Pontes: “A primeira etapa 

da obra está pronta. Neste momento a 
administração busca recursos para a nova 

etapa dos trabalhos” 

Atividades
No que se refere às atividades, serão 

disponibilizados projetos acompanhados por 
fisioterapeuta, médico, enfermeiro, professora 
de educação física, assistente social, psicólogo, 
pedagogo, bem como ações visando o 
desenvolvimento e a autonomia na vida 
diária. “Eles vão receber orientações sobre o 
Estatuto do Idoso, terão passeios e atividades 
de conhecimentos gerais, com outros grupos e 
intergeracionais”, enaltece Indiara.

A chefe da pasta salienta que a construção 
do prédio contou com investimento do Governo 
Federal e contrapartida do município. “Nessa 
fase de atendimentos, todo o recurso envolvido 
é do município. Houve estudo e organização da 
Secretaria de Planejamento para destinar os recursos 
necessários para a abertura do serviço”, pontua.

Sonho realizado
“É muito gratificante estar à frente desta 

pasta. Agradeço a administração municipal 
Laerton e Alex Graunke pela confiança. A 
Assistência Social de Mercedes sempre 
esteve à frente nos serviços implantados, 
bem como em ações e projetos. O Centro 
Dia é um sonho que se tornou realidade 
em um caminho que percorreu reuniões de 
equipes técnicas, conferências, debates na 
comunidade e no Conselho do Idoso até estar 
hoje em pleno funcionamento. Nossa meta 
é proporcionar mais qualidade de vida aos 
idosos”, encerra Indiara.

Quatro Pontes
Outro município que está na linha de frente 

neste serviço é Quatro Pontes. A primeira etapa 
da obra está em fase de conclusão, por meio de 
recursos viabilizados pelo então deputado José 
Carlos Schiavinato (em memória).

Conforme a secretária municipal de 
Assistência Social e primeira-dama Odete 
Laufer, a partir deste momento o prefeito 
João Laufer busca recursos para executar 
a segunda etapa do projeto. Outra fase 
será conquistar mais verba para mobiliar e 
equipar o Centro Dia em Quatro Pontes. O 
atendimento aos idosos do município neste 
projeto pode ser iniciado neste ano,  
a expectativa é gerar o melhor serviço.

Mercedes inicia 
atendimentos no 

Estrutura
O Centro Dia terá 438,78 

metros quadrados de área, sendo 
edificado no Loteamento Jardim 
Primavera. A etapa inicial recebeu 
aporte de cerca de R$ 390 mil. O 
projeto contempla espaço para 
convivência, sala de atividades, 
refeitório, ambulatório, dormitório 
masculino e feminino separados, 
além de área administrativa e de 
apoio, como cozinha, lavanderia, 
almoxarifado e banheiros para 
funcionários.

Nesta primeira etapa serão 
executados os serviços de 
infraestrutura, superestrutura, 
alvenaria, cobertura, revestimento 
de paredes (chapisco e reboco), 
piso bruto e instalações de água e 
luz embutidas.  

Centro Dia do Idoso
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 O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, anunciou em pronuncia-
mento de rádio e TV, na noite de 
domingo (17), o fim da emergência 
de saúde pública em decorrência 
da pandemia. Segundo o ministro, 
o anúncio foi possível por causa 
da melhora do cenário epidemio-
lógico, da ampla cobertura vacinal 
e da capacidade de assistência do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda segundo o ministro, nos 
próximos dias será editado um 
ato normativo sobre a decisão. 
Queiroga afirmou que a medida 
não significa o fim da covid-19. 
“Continuaremos convivendo com 
o vírus. O Ministério da Saúde 
permanece vigilante e preparado 
para adotar todas as ações neces-
sárias para garantir a saúde dos 
brasileiros, em total respeito à 
Constituição Federal”.

VACINAÇÃO
No pronunciamento, o ministro 

falou que o país realizou a maior 
campanha de vacinação de sua 
história, com a distribuição de 
mais de 476 milhões de doses 
de vacina. Foi ressaltado que 
mais de 73% dos brasileiros já 
completaram o esquema vacinal 
contra a covid-19 e 71 milhões 
receberam a dose de reforço. 

O ministro também destacou 
os investimentos feitos na área 
nos últimos dois anos. “O governo 
federal, por meio do Ministério 
da Saúde, fortaleceu o SUS, com 
a expansão da capacidade de 
vigilância, ampliação na atenção 
primária e especializada à saúde. 
Foram mais de R$ 100 bilhões 
destinados exclusivamente para 
o combate à pandemia, além dos 
mais de R$ 492 bilhões para o 
financiamento regular da saúde 
desde 2020”, disse Queiroga.

EMERGÊNCIA SANITÁRIA 
O Brasil identificou a primeira 

contaminação pelo novo corona-
vírus no final de fevereiro de 2020, 
enquanto a Europa já registrava 
centenas de casos de Covid-19. 
No dia 03 de fevereiro de 2020 
o ministério declarou a covid-19 
como uma emergência de saúde 
pública de importância nacional.

Segundo o último balanço, 
divulgado pelo Ministério da Saúde 
no domingo, o Brasil registrou, 
desde o início da pandemia, 
5.337.459 casos de covid-19 e 
661.960 mortes. Há 29.227.051 
pessoas que se recuperaram da 
doença, o que representa 96,6% 
dos infectados.

(Fonte: Agência Brasil)

Entenda como as estações do 
ano afetam o nosso humor

TANTO QUESTÕES 
FISIOLÓGICAS QUANTO 
CULTURAIS ESTÃO 
RELACIONADAS ÀS 
MUDANÇAS NO HUMOR 
CAUSADAS PELAS 
ESTAÇÕES DO ANO

Você se sente mais disposto e 
feliz no verão? E no inverno, bate 
aquela preguiça e certa desmotiva-
ção? Segundo a psicóloga Sirlene 
Ferreira isso é muito comum, já 
que as estações do ano podem, 
sim, afetar o nosso humor.

De acordo com um estudo da 
Universidade de Liège, na Bélgica, 
essas variações de humor decorrem, 
pois as atividades cerebrais mudam 
conforme as estações do ano. Ou 
seja, de acordo com os autores da 
pesquisa, o cérebro realiza suas 
funções de maneira diferente no 
verão, outono, inverno e primavera.

Além disso, um outro 

levantamento realizado pelo Instituto Salk 
para pesquisas biológicas (Salk Institute for 
Biological Studies), nos Estados Unidos, concluiu 
que os hormônios podem sofrer alterações 
de acordo com a estação do ano. Para os 
pesquisadores americanos, o corpo possui 
um “relógio interno sazonal”, que alinha a 

produção de hormônios às mudanças climáticas.
Por exemplo, a pesquisa revelou que, durante 

o verão, a glândula pineal, que produz hormô-
nios que afetam o metabolismo e o estresse, 
atingiu o seu pico. Já no inverno, a hipófise, 
glândula que produz os hormônios sexuais e 
a tireoide, atingiu seu ponto máximo.

l Questões culturais
No entanto, de acordo com Sirlene, o impacto 

das mudanças causadas pelas estações do ano 
pode ir além das questões fisiológicas. “Existem 
também questões culturais. Na nossa sociedade, 
associamos o verão com a estação das confra-
ternizações e felicidade, muita gente feliz nas 
praias e festejando a vida. No inverno, surge 
o recolhimento, a introspecção e até mesmo 
a tristeza”, explica a psicóloga.

Durante as estações de transição, a psicó-
loga afirma que nosso humor também pode 
mudar. “Na primavera, temos o renascimento, 
o ressurgir, os reencontros e o frescor. Já no 
outono, promovemos a reflexão, o desapego, 
um novo olhar sobre a vida”, relata Sirlene.

De acordo com a psicóloga, para aliviar 
a irritabilidade e o estresse que surgem no 
calor, é preciso entender o que provoca essa 
sensação. “O calor pode causar um cansaço, 
se não houver uma ventilação adequada ou 
uma água gelada, mas o estresse é o acú-
mulo das questões pessoais que não são 
bem resolvidas e pelo calor”, afirma Sirlene.

Já no frio, é comum se sentir desmotivado 
ou até mesmo preguiçoso. Para evitar esses 
sentimentos, Sirlene explica que é necessário 
ter foco. “É preciso focar nos aspectos posi-
tivos dessa estação e quebrar o paradigma 
de que o frio foi feito para se recolher. Seguir 
seu desafio, engajado na ideia de que no 
frio também é possível ter bom humor e 
motivação”, esclarece a psicóloga.

(Fonte: Revista Minha Vida)

 Manter o foco e a concentração 
ao longo do dia é fundamental para 
sua produtividade. Existem muitas 
maneiras de ajudar a manter sua 
concentração, mas esquecemos 
que a comida é um dos principais 
contribuintes. O cérebro compre-
ende apenas 2% do peso de um 
adulto, mas utiliza 20% da ener-
gia produzida pelo corpo. Se você 
não alimentar seu cérebro com os 
nutrientes adequados, começará a 
sentir uma variedade de sintomas, 
incluindo problemas de memória, 

fadiga e problemas de concentração.
A água potável e a função cere-

bral estão integralmente ligadas. Por 
isso, a falta de água causa problemas 
como falta de atenção, fadiga cerebral, 
confusão mental, dores de cabeça, 
distúrbios do sono e irritabilidade.

O cérebro é composto por 85% 
de água. Todas as funções cerebrais 
dependem da água para fornecer a 
energia elétrica necessária. O cérebro 
usa duas vezes mais energia do 
que outras células que compõem 
o corpo, e a água é a fonte mais 

eficiente dessa energia do que 
qualquer outra substância.

A produção de neurotransmis-
sores (como dopamina e norepine-
frina – responsáveis pelo melhor 
funcionamento executivo) e hor-
mônios dentro do cérebro também 
depende da água. Portanto, quando 
você está ingerindo a quantidade 
adequada de água, você é capaz de 
pensar mais rapidamente em 14%, 
manter o foco por mais tempo e 
ser mais criativo!

(Fonte: Revista Vida e Saúde) 

Governo anuncia fim da emergência 
sanitária por Covid-19 no país

  ADOBE STOCK

O cérebro compreende apenas 2% do peso de um adulto, mas utiliza 20% da energia produzida pelo corpoÜ

Mais água, mais 
produtividade!
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária

Palavras Cruzadas
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
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e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Ainda dá tempo de aproveitar 
os efeitos mágicos da conjunção 
Júpiter e Netuno. Realizar seus 
sonhos depende muito mais 
de você mesmo do que você 
imagina. Mas é preciso escolher as 
companhias certas e organizar sua 
rotina. Cuide também da saúde.
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Um momento intenso. A Lua Cheia 
pode deixar suas emoções à flor da 
pele e os assuntos que envolvem 
casa e família podem estar em 
destaque, incluindo o saber como 
conciliar tudo isso com sua carreira 
e vida profissional. Avalie o que 
é importante para você.
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Não precisa ser intenso o tempo 
todo. É importante cuidar das suas 
emoções e relações com cuidado 
e paciência. Permita-se mergulhar 
em tudo que está sentindo, mas 
sem se afogar em seus próprios 
sentimentos. Seja prático para 
resolver problemas.
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.
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Um bom momento para as 
relações. É hora de ficar firme 
em seus valores e prioridades, mas 
envolvendo as pessoas queridas 
em sua vida. O momento pede 
equilíbrio entre responsabilidade 
e diversão. Cuidar de você é 
essencial e necessário.
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Seu novo ciclo vai começar. Com 
a chegada do Sol em Touro no 
dia 19, novas energias aparecem 
por aí e vale a pena aproveitar 
o momento para colocar seus 
melhores projetos em prática. É 
hora de brilhar e ser feliz. Mas 
não esqueça de cuidar da saúde.
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Um bom momento para definir 
melhor suas metas de trabalho. 
Mas é essencial não descuidar 
de sua vida pessoal. Você tende 
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melhores projetos e formas de 
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É um ótimo momento para 
reavaliar seus planos e projetos 
de vida. Olhe para frente e confie 
em seu potencial. É hora de 
fazer acontecer. Mas os assuntos 
da casa e da família podem 
precisar de um pouco mais de 
atenção também.

Suas emoções estão extravasando. 
Você pode sentir tudo e um pouco 
mais em dias extremamente 
intensos e transformadores. 
Seus relacionamentos também 
estão em destaque. As conversas 
são suas aliadas para esclarecer 
problemas e mal entendidos.

Você pode ter boas notícias e 
momentos de profunda felicidade. 
Mas é importante estar em sintonia 
com o que e o que quer realmente 
para não perder oportunidades. A 
vida social tende a estar em alta, 
mas é essencial ter tempo para 
meditar e descansar.

Se relacionamentos é o tema 
geral da semana, é também o 
seu foco. Importante observar 
como andam as trocas em suas 
relações e cuidar melhor de cada 
uma delas. Você pode dar mais 
atenção também para as coisas 
práticas da vida.

Vem aí uma fase bem importante 
para sua carreira. Mais brilho 
e sucesso a caminho. Mas 
é importante definir metas, 
estratégias e alinhar muito bem 
os objetivos e expectativas com 
os demais envolvidos em cada 
um dos seus projetos.

Um bom momento para sentar e 
conversar com amigos e colegas 
de trabalho, em busca de melhores 
caminhos para resolver problemas 
e criar oportunidades. É uma ótima 
semana em termos de contatos 
e divulgações. Inspire-se em 
conversas com amigos criativos.

HumorHumor

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

Bolo de fubá com goiabada
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CDU
ANTIVIRUS

ESTIMULANTE
TGLTN

CARREGADOS
NOMEIAISCA

CHARVAI
ACRITICO
DUENDESN

TEARADABA
CABELAL
ARMAAQUI
JUIZADOS

CUICARÃATA

MARROCOS

Os celula-
res com a 

bateria
“cheia”

“(?) não
se fez

num dia”
(dito)

Artigo
vendido

na loja de
pesca

Tradicio-
nal arte-
sanato

marajoara

Estado das
Dunas de
Genipabu

(sigla)

(?) da
valsa: fal-
ta de pla-
nejamento

O estado
de saúde 

do paciente
em coma

Grande
(?), 

postal de
Istambul

O indiví-
duo que
cometeu 
o furto

(?) biológi-
ca, aparato

como o
antraz

“Estoy
(?)”, su-
cesso  de
Shakira

Registro
dos 

temas da
reunião

“Confede-
ração”, 

em siglas
esportivas

Urna, em inglês
As manchetes das
revistas de fofoca,
por sua natureza

“Affaire”
amoroso
Caixa de

joias

(?)-se: aumenta de
volume (o estômago)

Marca do 
linguajar “sujo”

Máquina
usada na

tecelagem

Entes que
admi-

nistram
Gringotes

(Lit.)

Ponto entre cidades
que pode ser

marcado com uma
placa de boas-vindas

Borda de
chapéu

(?) Gore,
político

Lev
Trotski,
político
Psiu!

Escolhe 
por eleição
Bebida do
adoentado

Anfíbio 
de sopas

Raio
(abrev.)

Olho de (?): gema

Oleoginosa cujo
consumo pode pre-
venir a osteoporose

(?) da In-
fância e da
Juventude,

órgão 
que julga
casos en-
volvendo
menores

Instrumento do samba
País de Fez, a cidade
com a maior medina
do mundo (África)

Vítima de 
Caim (Bíb.)
De baixa
qualidade 

Droga co-
mo a an-
fetamina

Programa
de prote-
ção do PC
(Inform.)

A B A

3/urn — vai. 4/arma. 5/bazar — cuíca — tigre. 7/duendes. 8/marrocos.Jogo dos sete errosJogo dos sete erros

Serviço militar
Antes de ingressar no serviço militar, eu estava sentado 
no barbeiro lamentando a iminente perda de meu 
cabelo quando o barbeiro perguntou:
- De onde você é?
- De Saint Louis. - resmunguei.
- Ei, também sou de Saint Louis! - disse ele.
Então ofereceu, conspirador:
- Quer ficar com a costeleta?
- É claro! - respondi, animado.
Então ele cortou as costeletas e me deu. Ao sair da 
barbearia, eu o ouvi perguntar à próxima vítima:
- De onde você é?
- De Chicago.
- Ei, sou de Chicago também!

EXPRESSÃO DA VACA, PINTA ABAIXO DO QUEIXO, POSIÇÃO DO RABO, FLOR LADO ESQUERDO, PERNAS DO ASSENTO

Misture no liquidificador o ovo, o leite, o 
óleo, o açúcar, o fubá e bata bem. Despeje a 
mistura em uma tigela, e misture com a farinha 
e o fermento em pó. Coloque a massa em 
uma forma untada com manteiga e farinha, e 
acrescente uma camada de goiabada. Repita 
este processo até preencher toda a forma. 
Leve ao forno médio (180° C), preaquecido, 
por 40 minutos.

l 1 ovo
l 1 copo (americano) de leite
l 1 copo (americano) de fubá
l 1 copo (americano) de açúcar
l 1/2 copo (americano) de óleo
l 1 copo (americano) farinha de trigo
l 1 colher de fermento em pó
l Goiabada em pedaços
l Erva-doce a gosto
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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 (21)

Elisandra Sander, Joeal Ricardo Hanauer, Scheila Schulz Rohr, Diego 
Rodrigues, Lenir Christmann, Perenisse Detsch, Ilvani Lengert, Tânia 
Schreiner, Odete Laufer, Eulalia Primon, Tania Solange Lamb Schreiner, 
Patricia Regina

l SEXTA (22)
Edina Edilson Dechechi, Adriana Santos, Clarice Deimling, FerNandha 
Hermes, Carla Petri, Adriane Ames, Dirlene MetzBrecho, Sandra Lamb, 
Siana Rohenkohl, Amauri Grando, Clemir Falinski, Cami Falcão, Rafael 
Rosa, Sandra Lamb, Taylise Robeck, Ângela Reginatto, Creice Daiane Hofe

l SÁBADO (23)
Aline Marki, Jessyca Probst, Alexandra Fiedler, Beth Serbay, Marlete 
Lang, Vanessa Caroline, Paula Cristina Bettio Storck, Joseli Stein Lerner, 
Carla Schiller, Ana Patrícia Fontanive, Inge Wolfart

l DOMINGO (24) 
Michele Rockenbach, Rosi Mara Cardoso Garcia, José Maria Mandez, 
Tainara Alves, Francieli Schneider Renna, Laura Vitória S. Bonatto

l SEGUNDA (25)
Vanessa Monzon, Anelise Bast Rauber Dirceu Rauber, Cleiton Gustavo, Paula 
Oliveira, Iraci Welter, Nair Besen, Leandro Souza, Analore Schmidt, Emanuela 
Conradi, Adriana Marcia Campos, Tiago Schaefer, Jullian Luís Stülp

l TERÇA (26)
Luciana Cechelero, Cristiane Ferreira, Rose da Silva, Geovana Siebert, 
Solange Pech, Soeli Kochem, Jaque Kochen, Edivan Jerke, Alex Sippert, 
Juliano Lewin

l QUARTA (27)
Maria Helena Silva, Deni Dorneles, Eliane de Oliveira, Andreia Rogério, 
Karine Braun Moreira, Juliane Tamara De Oliveira G. Holler, Ana Claudia 
Wisniewski Eckhardt, Emileni Gabrieli Acuña

 Momento especial que ocorreu no dia 18 de abril com a posse da Nova Diretoria -  Gestão 2022/2023 do 
Conselho do Jovem Empreendedor – COJEM e do Conselho da Mulher Empresária da Acimacar. Rodrigo Cesar 

Zenatti assumiu a presidência do COJEM e Ivone Barbosa a presidência do Conselho da Mulher Empresária 

A primeira-dama de Quatro Pontes, Odete Laufer é quem 
completa mais um ano de vida no dia de hoje (21). Na foto ela está 

acompanhada do marido, o prefeito João Laufer 

 O tim tim da semana 
vai para o Jullian Luís 

Stülp que neste dia 
25 completa mais um 
ano de vida. Na foto 

ele está acompanhado 
da esposa Jéssica e da 

filha Isabella

 KARIN FOTOGRAFIAS
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Empossada a diretoria da 
Acier para a gestão 2022/2024

CRISTIANO WEBER FOI CONDUZIDO À PRESIDÊNCIA DA ENTIDADE, AO LADO DOS DEMAIS DIRETORESÜ

 “Não é apenas um chocolate, 
o que vocês estão fazendo por 
nós é dar amor. Se não fosse por 
essa atitude muitas crianças aqui 
da casa ficariam sem doce nessa 
Páscoa”. As palavras da aluna de 
13 anos, Gabriely Vitória de Assis, 
ressaltam o sentimento das crian-
ças que receberam da equipe de 
colaboradores da Cresol kits doces 
para a Páscoa deste ano.

A ação teve início no dia 21 

de março e conclusão no dia 08 
de abril, na ocasião a campanha 
com título “Páscoa Solidária Cresol” 
arrecadou mais de 1,5 mil chocolates 
entre as 18 cidades de atuação da 
Cresol Integração. 

“É essencial ressaltar que além 
da doação feita pela equipe de 
colaboradores, a comunidade foi 
fundamental nesta ação. Afinal, 
grande parte dos chocolates 
foram entregues pelos moradores 

na agência e automaticamente 
distribuídos para as crianças da 
comunidade local”, explicou o 
gerente da agência de relacio-
namento de Marechal Cândido 
Rondon, Celito Rauber.

A distribuição da arrecadação 
da agência da Cresol de Mare-
chal Rondon se consolidou com 
a entrega dos chocolates para a 
Escola Municipal Bento Munhoz 
da Rocha Neto. 

 O funcionário público Cristiano 
Rodrigo Weber foi eleito, recente-
mente, para conduzir a gestão da 
Associação Comercial e Empresa-
rial de Entre Rios do Oeste (Acier) 
na gestão 2022/2024. A eleição e 
posse da nova diretoria da enti-
dade foi realizada após a prestação 
de contas gestão 2020/2022, e a 
chapa encabeçada por Cristiano 
foi a única inscrita para o pleito.

Além da diretoria da Acier, houve 
a posse do Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva. Na ocasião, 
também foi premiada a diretora mais 
participativa da gestão 2020/2022, 
Vani Pacheco, que teve presença 
em 100% das reuniões da diretoria.

  
DIRETORIA

Integram a diretoria da Acier, 
o presidente Cristiano Weber; vice 
Michele Lenz; presidente do Con-
selho da Mulher Empresária: Mirtes 
Grasel; diretora do SPC: Gabriele 
Engelmann; diretora-financeira: 
Vani Pacheco; diretor-executivo: 
João Magalhães Neto; diretora 
de Comércio e Prestação de Ser-
viços: Marcia Loebens; diretor de 
Indústria: Ademir Strege; diretor 
de Agropecuária e Meio Ambiente: 

Gustavo Sauer; assessora jurídica: 
Carla Stülp; assessor de imprensa: 
Jean Heidrich.

O Conselho Fiscal é composto 
por Marcia Egewarth, Valternei 
Walker e Giovani Fim.

CONSELHO DA MULHER 
A diretoria do Conselho da Mulher 

é formada por: presidente, Mirtes 
Grasel; vice, Iria Kuhn; secretária, Mar-
cia Koop; tesoureira, Rosenei Foliatti; 
relações públicas, Bruna Krone; ora-
dora: Vani Pacheco; Departamento 

Social: Rosemeri Finkler.
As conselheiras são: Scheila dos 

Passos Weber; Cinthia Johanns; 
Gabriela Fim; Marlise Krone; Marcia 
Egewarth; Camila Carlin; Carla Stülp; 
Lisete Rambo; Patrícia Stein.

RASPINHA
Por sua vez, a Acier lançou nesta 

semana a edição anual da campanha 
“Raspinha Premiada Acier - Ras-
pou, achou, ganhou”. Com prêmios 
repassados por meio de raspinhas, 
a campanha tem o objetivo de fazer 

com que as pessoas comprem no 
comércio local, identificado com 
adesivos da campanha.

Serão 430 vales-compras, distri-
buídos em 17 vales de R$ 100,00, 
46 vales de R$ 75,00, 85 vales 
de R$ 50,00 e 282 vales-compras 
de R$ 25,00. O valor do prêmio 
deverá ser gasto em mercadorias 
ou serviços na empresa em que 
o cliente foi contemplado.

A campanha é de iniciativa 
Acier, em parceria com a Sicredi 
e Supermercado Beira Lago.

 Com objetivo de ala-
vancar os resultados, 

prospecção e vendas para 
clientes atuais e novos leads 
por meio de recursos não 
presenciais como telefone, 

WhatsApp, e-mail, Skype ou 
chat, a Associação Comercial 
e Empresarial de Marechal 

Cândido Rondon (Acimacar) 
e o Ponto de Atendimento 

ao Empreendedor do Sebrae 
realizam o curso “Script 

de vendas: telemarketing, 
geração de leads e técnicas 

de vendas”.
Comandada pelo consul-

tor e instrutor em marketing, 
vendas e planejamento Helá-
dio Balerini, o curso acontece 
nos dias 26, 27 e 28 de abril, 
terça, quarta e quinta-feira, 
na Sala de Treinamentos da 

Acimacar, das 19 às 23 horas. 
O investimento é de R$175 

para associados e estudantes 
e R$250 para não sócios.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo número (45) 

3284-5707. As inscrições 
podem ser realizadas no 

site www.acimacar.com.br/
cursos.

Acimacar 
promove curso 

sobre script 
de vendas

 DIVULGAÇÃO

Integrantes da diretoria 
da associação comercial 

para os próximos anos

 O prefeito Laerton Weber acom-
panhou nesta segunda-feira (18), o 
início da obra de asfaltamento do 
Loteamento Schug, em Mercedes. 
Com recursos próprios, estão sendo 
investidos meio milhão de reais 
para a conclusão da pavimentação 
do loteamento, que em 2021 já 
havia sido contemplado em parte 
com asfalto.

“São mais de des mil metros 

quadrados de asfalto quente (CBUQ) 
que estamos executando. No início 
do ano passado já asfaltamos parte 
deste loteamento. Agora, com meio 
milhão de investimentos próprios, 
estamos levando qualidade de vida 
a essa população”, destaca o pre-
feito Laerton Weber.

A obra deve ser concluída pela 
empreiteira vencedora da licitação 
nos próximos dias. 

Administração de Mercedes inicia o 
asfaltamento do Loteamento Schug

 Município investe meio 
milhão de reais com 

recursos próprios 

 DIVULGAÇÃO

Doação de chocolate garante a Páscoa 
de crianças em Marechal Rondon

Gerente e colaboradores da Cresol em Marechal Rondon, junto de alunos do educandário

 DIVULGAÇÃO

Ü
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PREFEITOS DE MARECHAL 
RONDON, MERCEDES E NOVA 
SANTA ROSA PUBLICARAM 
DECRETO EM VIRTUDE DA 
EXPONENCIAL ALTA DE CASOS

Ü

Documento publicado na tarde 
de terça-feira (19) no Diário Oficial 
Eletrônico, em edição extra, decreta 
epidemia de dengue no município 
de Marechal Cândido Rondon. A 
decisão foi tomada após o aumento 
de casos confirmados e a elevação 
do índice de infestação do mos-
quito Aedes aegypti em inúmeros 
bairros da sede municipal.

Conforme dados da Secretaria 
Municipal de Saúde, houve mudança 
de cenário nas últimas semanas, 
cujos focos anteriormente regis-
trados em determinados pontos 
passaram a se espalhar para pra-
ticamente toda a cidade.

Outra questão é que dos 18 
municípios da 20ª Regional de 
Saúde com sede em Toledo, 11 
enfrentam epidemia de dengue, res-
pectivamente: Assis Chateaubriand, 

Diamante do Oeste, Guaíra, Mare-
chal Rondon, Maripá, Mercedes, 
Nova Santa Rosa, Palotina, Santa 
Helena, Toledo e Tupãssi.

No caso específico de Marechal 
Rondon, boletim emitido na última 
semana pela Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesa) e disponibilizado 
via internet, apontava para 1.236 
notificações e 89 casos confirmados 
de dengue. Todavia, informações da 
20ª Regional de Saúde revelam 199 
casos confirmados de dengue em 
Marechal Rondon. Os números de 
casos confirmados são conflitantes, 
uma vez que os boletins da SESA 
são atualizados a cada semana. Por 
isso, são levados em consideração 
os números mais altos.

Vale salientar que dos 199 casos 
positivos de dengue, 131 são autócto-
nes, ou seja, de quem se contaminou 

Municípios vivenciam

no município. Outros 68 casos se refe-
rem a casos importados, de pessoas 
que residem em Marechal Rondon, 
porém a contaminação ocorreu em 
outro município.

A secretária municipal de Saúde, 
Marciane Specht, pede que toda 

população amplie os cuidados. 
“Dados da Regional de Saúde 
revelam que estamos em trans-
missão sustentada. Precisamos da 
colaboração de todos para juntos 
passarmos pela fase da epidemia 
de dengue”, pontua.

EPIDEMIA DE DENGUE

FOTOS: DIVULGAÇÃO

l Medidas
Mais do que conscientizar, a 

sugestão da administração municipal, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
é de que os rondonenses limpem 
os quintais de suas residências e 
mantenham secos os objetos e locais 
que podem servir de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, agente 
transmissor da dengue, e utilizar 
repelente com a finalidade de 
preservar a saúde das pessoas.

Um arrastão foi realizado na 
tarde de quarta-feira (20), no Bairro 
Primavera, um dos locais da cidade 
com maior número de focos.

Conforme a legislação em vigor, 
o munícipe que negligenciar os 
cuidados de prevenção à dengue 
poderá ser notificado e multado.

l Mercedes
Está publicado no Diário Oficial Eletrônico de Mercedes de terça-

feira, decreto de epidemia de dengue no município. O documento 
considera que até a semana epidemiológica 15/2022 foram notificados 
197 casos suspeitos da doença, com 74 casos confirmados.

“Já comentei que em outras ocasiões que nossas equipes trabalham 
para eliminar possíveis criadouros, mensalmente é realizado arrastão, 
em locais que possuem casos confirmados ou suspeitos aplicamos 
inseticida com bomba costal, dentre outras ações que são desenvolvidas. 
Infelizmente algumas poucas pessoas não cuidam, não entendem que a 
luta contra a dengue é responsabilidade de todos. O uso do repelente é 
fundamental”, destaca o secretário de Saúde, Alex Graunke.

l Nova Santa Rosa
No último dia 11, a prefeitura 

de Nova Santa Rosa decretou 
epidemia de dengue. O Decreto 
N° 4.919/2022 comunica que isso 
ocorre devido ao número de casos. 
Desde o início deste ano, de forma 
atípica, foram notificados 541 
casos suspeitos, com 430 casos 
confirmados, conforme a base de 
dados da 20ª Regional de Saúde.

Assim, considerando a 
circulação autóctone do vírus, 
contraída no município, número 
de casos de dengue, aumento de 
hospitalizações e de casos graves 
da doença, a medida de epidemia 
torna-se necessária. Dessa forma, a 
administração municipal pode intervir 
de forma imediata, a fim de garantir 
a manutenção da ordem social, bem 
como a saúde pública dos cidadãos.

l Paraná
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) declarou na 

terça-feira situação de epidemia de dengue no Paraná 
devido ao aumento do número de casos. De agosto de 
2021 até o momento, o Estado contabiliza mais de 80 
mil notificações e cinco mortes pela doença. O boletim 
divulgado hoje registra 14.964 novas notificações em 
relação à semana anterior.  O documento informa ainda 
que 365 municípios possuem casos notificados, sendo que 
287 tiveram confirmações. Em uma semana foi registrado 
o aumento de 39,86% nos casos confirmados, passando de 
16.560 para 23.161, sem registro de novos óbitos

 Marciane Specht, 
de Marechal 
Rondon: “Dados 
da Regional de 
Saúde revelam 
que estamos 
em transmissão 
sustentada. 
Precisamos da 
colaboração de 
toda a população”

Alex Graunke, 
de Mercedes: 

“Infelizmente algumas 
poucas pessoas 

não cuidam, não 
entendem que a luta 

contra a dengue é 
responsabilidade de 

todos”

Noedi Hardt, de Nova Santa Rosa: “A administração municipal 
pode intervir de forma imediata, a fim de garantir a manutenção 

da ordem social, bem como a saúde pública”
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São milhões 
em prêmios 
com destino 
à felicidade

Economize todo mês e GANHE 
números da sorte para concorrer. 

Consulte seus números da sorte e regulamento 
em poupancapremiadasicredi.com.br

Promoção válida para as Cooperativas filiadas à Central PR/SP/RJ. Período de participação de 14/03/2022 a 12/12/2022. Título de Capitalização de Pagamento 
Único, Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A., CNPJ 09.382.998/0001-00, Processo SUSEP n° 15414.602024/2022-27. Cessão de 
participação nos sorteios. Quantidade de sorteios previstos: 202. *Valor da premiação líquida de Imposto de Renda. Consulte regulamento completo no site 
www.poupancapremiadasicredi.com.br. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

em prêmios* 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2021 
OBJETO: Locação de casa localizada na Rua Espírito Santo nº 900, com área aproximada de 157 m², para 
as atividades do Centro de Distribuição da Assistência Social. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 50/2021, de 01/04/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ILDA HARTLEBEN VORPAGEL 
CPF DA CONTRATADA: 006.094.519-28 
PRAZO: Locação: 31/03/2023 e Vigência: 30/04/2023 
VALOR: R$ 2.346,35 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), mensal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 1º e Art. 65, I, § 1º, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de locação por 12 (doze) meses e reajuste do contrato pela variação 
do INPC dos últimos 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Ilda 
Hartleben Vorpagel. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p625ef80ed0059 
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: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2021 
OBJETO: Contratação de serviços de realização de exames médicos com emissão de ASO e laudo médico, 
de servidores públicos. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 193/2021, de 27/09/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI 
CNPJ DA CONTRATADA: 03.802.018/0029-04 
REPRESENTANTE: Thiago D’ Arisbo 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 2.828,00 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo quantitativo nos itens 1 e 2. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 12/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62582835941ac 
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 15/2021 
OBJETO: Instalação de novo poço tubular profundo na Vila Curvado, com recursos da FUNASA, através do 
Contrato de repasse nº 831212/2016 – SICONV, Lote 02. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 181/2021, de 17/09/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: AGUA BOA POCOS ARTESIANOS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 02.486.286/0001-92 
RESPONSÁVEL: Jader Martins de Melo 
PRAZO: Execução: 23/07/2022 e Vigência: 22/08/2022 
VALOR: Inalterado. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II e V, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 04 (quatro) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 07/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Jader 
Martins de Melo. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62582d3858d43 
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 15/2021 
OBJETO: Instalação de novo poço tubular profundo na Vila Curvado, com recursos da FUNASA, através do 
Contrato de repasse nº 831212/2016 – SICONV, Lote 01. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 180/2021, de 17/09/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: BACKES E FUKITA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 22.071.061/0001-82 
RESPONSÁVEL: Peterson Backes 
PRAZO: Execução: 11/06/2022 e Vigência: 10/07/2022 
VALOR: Inalterado. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II e V, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 03 (três) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 07/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Peterson 
Backes. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p625efa531361d 
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: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2020 
OBJETO: Locação de casa localizada na Rua Espírito Santo nº 888, com área aproximada de 210 m², para 
as instalações e funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 114/2020, de 29/04/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: LUCILDO CLINDO MULLER 
CPF DA CONTRATADA: 213.141.959-72 
PRAZO: Locação: 30/04/2023 e Vigência: 31/05/2023 
VALOR: R$ 3.349,39 (três mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) mensais, a partir 
de 01 de maio de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 1ª e Art. 65, I, § 1º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de locação em 12 (doze) meses e reajuste do valor da locação pelo 
índice INPC acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 11/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Lucildo 
Clindo Muller. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p625822947299d 
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: INEXIGIBILIDADE Nº 43/2021 
OBJETO: Prestação de serviços médicos de clinico geral. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 275/2021, firmado em 20/12/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 43.403.587/0001-92 
RESPONSÁVEL: Luiz Felipe Ferreira Ribeiro 
PRAZO: Vigência: 20/08/2022 
VALOR: R$ 668.358,00 (seiscentos e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e oito reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de vigência por 04 (quatro) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 11/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Luiz 
Felipe Ferreira Ribeiro. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62581c8b38214 
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 8/2021 
OBJETO: Construção de muro para ampliação do espaço do Cemitério Municipal. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 157/2021, firmado em 16/08/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: VALDIR DE SOUZA BARROS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 19.845.181/0001-85 
RESPONSÁVEL: Valdir de Souza Barros 
VALOR: Inalterado 
PRAZO: Execução: 11/04/2022 e Vigência: 10/05/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II e IV, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 30 (trinta) dias. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Valdir de 
Souza Barros. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62581fdec5a7e 
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 17/2020 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica na estrada rural da Linha Apepu, totalizando 2.940,00 m², 
com recurso do contrato de repasse nº 892792/2019 – MAPA/CAIXA. 
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 197/2020, firmado em 21/07/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 05.866.352/0001-48 
RESPONSÁVEL: Telmo Egon Schiessl 
PRAZO: Vigência: 16/10/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de vigência em 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 14/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Telmo 
Egon Schiessl. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p625e9e00e9ad6 
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 02/2019 
OBJETO: Execução de ampliação do CMEI Vila Gaúcha, com área total de 212,74 m² através de Termo de 
Compromisso PAR nº 129819 - FNDE 
ESPÉCIE: Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 57/2019, firmado em 17/04/2019. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI 
CNPJ DA CONTRATADA: 19.789.877/0001-31 
RESPONSÁVEL: Welinton Marcos Costa Moura 
PRAZO: Vigência: 16 de julho de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, IV da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de vigência por 04 (quatro) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 16/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Welinton 
Marcos Costa Moura. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p625efc3e1bc96 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

  

    

 
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 59/2022 

 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 
OBJETO: Aquisição de recarga de oxigênio medicinal e óxido nitroso, com fornecimento de cilindros em 
comodato, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e do Corpo de Bombeiros. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: OXIGUACU INDÚSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA 
CNPJ DO CONTRATADO: 03.081.556/0001-48 
RESPONSÁVEL: Juares da Luz 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11/04/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 717.222,42 (setecentos e dezessete mil duzentos e vinte e dois reais e 
quarenta e dois centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 11 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Juares da Luz. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62584d3651af6 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 57/2022 

  
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Rural da Linha Flor de 
Maio, com recursos do Convênio nº 303/2021 – SEAB. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon 
CONTRATADA: MILICO MINERAÇÃO LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 13.332.126/0001-05 
RESPONSÁVEL: Luiz Guaragni 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses, a contar do 5º dia útil após a emissão da ordem de serviço. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 993.944,04 (novecentos e noventa e três mil novecentos e quarenta e quatro 
reais e quatro centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante conforme autorização, no prazo de 
10 (dez) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades 
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 11 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Luiz Guaragni. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62584ac2c585b 
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 52/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PARA VEICULOS LTDA 
CNPJ: 02.351.094/0001-79 
REPRESENTANTE: Moacir Alfredo Bridi 
OBJETO Aquisição de óleo lubrificante, reagente Arla, graxas, filtros e demais materiais para manutenção 
dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas secretarias municipais. 
VALOR: R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). 
VALIDADE: 04/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p625e958a36549  
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 71/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: GARDEN EVENTOS E SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 15.441.682/0001-45 
REPRESENTANTE: SILVANA PASSOS DE OLIVEIRA 
OBJETO Contratação de serviços de transporte para atender os clubes e grupos ligados às unidades 
atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
VALOR: R$ 110.068,40 (cento e dez mil, sessenta e oito reais e quarenta centavos). 
VALIDADE: 11/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 11/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p625dbc5f43d47  
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 74/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: IDEALE PAPEIS LTDA 
CNPJ: 33.446.861/0001-57 
REPRESENTANTE: FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA 
OBJETO: Aquisição de papel a4, marcadores para quadro branco e dicionários de língua portuguesa para 
atender a demanda das escolas municipais. 
VALOR: R$ 17.990,00 (dezessete mil e novecentos e noventa reais). 
VALIDADE: 12/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 12/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p625853b5d483e    
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 75/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670 
CNPJ: 44.466.275/0001-90 
REPRESENTANTE: LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 
OBJETO: Aquisição de papel a4, marcadores para quadro branco e dicionários de língua portuguesa para 
atender a demanda das escolas municipais. 
VALOR: R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais). 
VALIDADE: 12/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 12/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62584e3b1b524   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 62/2022 

 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 
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. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 05.340.639/0001-30 
REPRESENTANTE: Rodrigo Mantovani 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze meses) 
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.913.595,57 (quatro milhões novecentos e treze mil quinhentos e noventa e 
cinco reais e cinquenta e sete centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon, em 13 de abril de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p625ec0954ba4c 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 009/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para realização de programa de apoio ao bem estar docente para 
professores da rede municipal de ensino. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Marinez Carpiski Sampaio 01758198907 
CNPJ DO CONTRATADO: 28.336.392/0001-83 
REPRESENTANTE: Marinez Carpiski Sampaio 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$47.520,00 
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 11 de abril de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Marinez Carpiski Sampaio 01758198907. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, Secretário 
Municipal de Educação e João Carlos Klein, Fiscal de Contrato - SMED 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p6256ad3814afb 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 020/2022 
OBJETO: Contratação de serviço de revisão de garantia e aquisição de peças para manutenção do trator de 
esteiras, Frota 557, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Vianmaq Equipamentos Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 01.631.022/0004-65 
REPRESENTANTE: Cedric Albert Vian 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25 (vinte e cinco) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$32.051,36 
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 05 de abril de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Vianmaq Equipamentos Ltda. Testemunhas: Adriano Backes, Secretário Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e Adriano Luiz Freitag, Fiscal de Contrato – SMAPDS. 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p625827583c9aa 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2021  

   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 13 de junho de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes da Concorrência Pública nº 
08/2021 – PMMCR, para a Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o 
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação 
e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 
divulgação, com o objetivo de dar publicidade aos atos oficiais, ações, programas e serviços 
desenvolvidos pelo Município, sempre visando manter os munícipes informados e orientados, com a 
finalidade de melhorar a qualidade de vida e o exercício da cidadania, direcionando as divulgações 
junto aos órgãos de imprensa com abrangência e audiência no Município de Marechal Cândido 
Rondon – PR, no valor total máximo de R$ 700.000,00, nos termos da Lei de Licitações e Contratos nº 
8.666/93 e demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 20-04-2022, junto ao Departamento 
de Gestão de Compras na Prefeitura, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-8821 e 3284-
8865. O edital será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou gratuitamente através do site: 
www.mcr.pr.gov.br, link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download/baixar em arquivos 
disponíveis. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 18 de abril de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 045/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de concreto usinado FCK, para utilização na reforma dos trilhos de passeio e 
atracadouro, no parque de Lazer do Distrito de Porto Mendes. 
Valor Máximo: R$ 109.160,80 (Cento e nove mil, cento e sessenta reais e oitenta centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 25 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 06 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 06 de maio 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 20 de abril de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2015 
OBJETO: Execução da 4º Etapa do Teatro Municipal, com área de 3.572,19 m², compreendendo o 
revestimento de paredes, esquadrias, pisos, vidros, pintura, instalações elétricas, telefônicas, lógica, som e 
para-raios, prevenção de incêndio, instalação hidro sanitária e outros. 
ESPÉCIE: Décimo Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 70/2015, firmado em 24 de junho de 2015. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CONSTRUCAO CRF LTDA - EPP 
CNPJ DO CONTRATADO: 12.581.095/0001-63 
RESPONSÁVEL: Robinson Friedrich 
PRAZO: Execução: 10/05/2022 e Vigência: 09/06/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução por 04 (quatro) meses e do prazo de vigência por 01 
(um) mês. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 18 de abril de 2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e 
Robinson Friedrich. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p625ff25a85909 
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 58/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA. 
CNPJ: 08.574.064/0001-08 
REPRESENTANTE: LORENZO FALSTER 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 5.516,05 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e cinco centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p625eecebe903e  
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 66/2022 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 
OBJETO: Aquisição de carga e cilindro de gás e peças para manutenção, para a manutenção das 
Secretarias Municipais. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: LIQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME. 
CNPJ DO CONTRATADO: 07.707.686/0001-02 
RESPONSÁVEL: Carlos Gustavo Schwarzbold 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/08/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$111.788,50 (cento e onze mil, setecentos e oitenta e oito reais, e cinquenta 
centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 19 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Carlos Gustavo Schwarzbold. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p625ffe2a1c23cb   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 
 
  
 

      
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão na Forma Eletrônica nº 12/2022 Tipo: Menor Preço Regime de Compra: Menor preço por Item 
Objeto: Aquisição de Equipamentos para solda em Eletro Fusão para PEAD, sendo: Raspador Rotativo PEAD 90 à 250 
mm, Alinhador de Tubos PEAD 20 à 63 mm, Corta Tubos Automático PEAD 110 à 168 mm. Valor Máximo: R$ 15.750,00 
(quinze mil setecentos e cinquenta reais) Recebimento de propostas:  Até às 09:00 horas do dia 10 de Maio de 2022. 
Realização da Sessão Pública/Local de Abertura: A sessão pública iniciará às 09:00 horas do dia 10 de Maio 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 Cata-
rina, 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 ar-
quivo.  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 19 de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria 
Municipal 100/2021 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 31/2021 Modalidade: Dispensa nº 22/2021 Espécie: Aditivo I – Contrato Administrativo nº 
10/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR CNPJ: 
76.878.669/0001-42 Fornecedora: Lavacar Asteca Som e Isufilme CNPJ: 40.454.458/0001-35 Objeto: Serviços de 
lavagem de veículos (passeio, pickups, camionetes e motocicletas – meia sola) desta Autarquia Responsável: Tatiane 
Franscisco da Costa Justificativa: Prorrogação de prazo e realinhamento de valores Execução: Até 16 de abril de 2023 
Vigência: Até 30 de abril de 2023 Valor Aditado: R$ 1.224,00 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais) Fundamento Legal: 
Art. 57, II e IV, da Lei nº 8.666/93 Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 19 de abril de 2022. Vitor Giacobbo, 
Diretor Executivo; Tatiane Franscisco da Costa, Contratada. *Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br – link 
licitações. 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 32/2021 Modalidade: Dispensa nº 23/2021 Espécie: Aditivo I – Contrato Administrativo nº 
11/2021 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR CNPJ: 
76.878.669/0001-42 Fornecedora: Rotta Oeste Borracharia e Lavacar Ltda. CNPJ: 24.698.739/0001-87 Objeto: Serviços 
de Lavagem de Caminhão, Retroescavadeiras e equipamentos afins desta Autarquia. Responsável: Juliano Rotta 
Justificativa: Prorrogação de prazo e realinhamento de valores Execução: Até 16 de abril de 2023 Vigência: Até 30 de 
abril de 2023 Valor Aditado: R$ 1.569,80 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) Fundamento 
Legal: Art. 57, II e IV, da Lei nº 8.666/93 Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 19 de abril de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo; Juliano Rotta, Contratada. *Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br – link licitações. 
 
 

OBS: Documentos na íntegra disponíveis 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 20 
de abril de 2022. Vitor Giacobbo - Diretor Executivo - Portaria Municipal nº 100/2021.  
1 Publicidade suplementar, na forma da Lei n.º 4.838/2016, art. 3º, §   
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Definidas as datas e os locais 
para a 17ª edição do Fermop 

SERÃO QUATRO ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS E DA GRANDE FINAL DO EVENTOÜ
 O Festival Regional dos 

Municípios do Oeste do Paraná 
(Fermop) chega à 17ª edição 
consecutiva com uma série de 
novidades. terça-feira (19), uma 
reunião com os secretários e os 
diretores municipais de Cultura, 
na Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná (Amop), definiu 
as datas da realização das quatro 
etapas classificatórias e da grande 
final do evento, considerado o 
maior do gênero no Paraná. Qua-
tro Pontes foi representado pela 
secretária de Educação, Cultura e 
Esportes, Araceli Basso Tauchert. 
Na reunião, ainda se fizeram pre-
sentes o prefeito de Santa Tereza 
do Oeste e presidente da Amop, 
Élio Marciniak (Kabelo), e de Boa 
Vista da Aparecida e diretor de 
Cultura e Eventos da Amop, Leonir 
Antunes dos Santos.

A primeira etapa classificatória 
acontecerá em 22 de julho, em 
Boa Vista da Aparecida; a segunda 
será em 12 de agosto, em São 
José das Palmeiras; a terceira 
ocorrerá no dia 26 de agosto, 
em Medianeira; e a quarta etapa 

 A Prefeitura de Quatro Pontes 
abriu nesta quarta-feira (20) 
as inscrições ao Processo de 
Seleção Simplificado (PSS) 
para o preenchimento de 
vagas e para cadastro de 
reserva, conforme o edital 
nº 110/2022, teste seletivo 

nº 002/2022, publicado 
na segunda-feira (18), no 

Diário Oficial. As inscrições 
são gratuitas e devem ser 
realizadas unicamente por 

meio presencial até o dia 06 
de maio, das 08h30 às 11h45 
e das 13h45 às 17 horas, na 

recepção da prefeitura. 
Os cargos/empregos públicos 

para cadastro reserva são 
de assistente administrativo 
para 40 horas (R$ 2.416,30); 

educador infantil para 30 
horas (R$ 1.927,25); enfermeiro 

para 40 horas (R$ 3.383,51); 
fonoaudiólogo para 20 

horas (R$ 2.030,09); médico 
generalista - clínico geral 

PMSF - 1 para 40 horas (R$ 
10.990,71); professor para 20 
horas (R$ 1.667,81); técnico 

em enfermagem para 40 horas 
(R$ 2.416,30); e técnico em 

segurança do trabalho para 20 
horas (R$ 1.223,35). 

A prova escrita objetiva será 
realizada no dia 21 de maio, 
na Escola Municipal Dona 
Leopoldina. Os candidatos 

deverão comparecer ao 
local às 08 horas e os 

portões ficarão abertos até 
às 08h45, horário após o 

qual não será permitido, em 
hipótese alguma, o acesso 
de candidatos às salas de 

provas. A prova escrita terá a 
duração improrrogável de duas 
horas, com início programado 
para às 09 horas, não sendo 

permitido ao candidato entrar 
na sala de provas após este 
horário. O candidato deverá 

comparecer ao local da prova 
portando documento oficial de 

identificação com fotografia 
e caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou 
preta. Ainda de acordo com o 
edital, é de responsabilidade 

exclusiva do candidato 
acompanhar as publicações 

de todos os atos, editais 
e comunicados referentes 
ao PSS divulgadas, até sua 
homologação, no Diário 

Oficial eletrônico, no site www.
quatropontes.pr.gov.br, e 

na prefeitura.   

está marcada para 09 de setem-
bro, em Nova Aurora. A grande 
final será realizada no dia 23 de 
setembro, em Palotina. 

A edição terá aumento no 
valor da premiação, reconheci-
mento da torcida mais animada 
e menor restrição à presença de 
público. “Após dois longos anos de 
pandemia, as pessoas estão com 
saudades dos grandes eventos 
presenciais e o Fermop sempre 

foi um incentivador da cultura 
regional”, destaca Kabelo. 

“A Amop é valorizada e reco-
nhecida graças ao esforço dos 
prefeitos e prefeitas associados, 
aos colaboradores e também 
secretários e diretores, como a 
Cultura, que promove a integra-
ção artística regional”, diz Leonir. 

Realizado pela Amop, o 
evento conta com apoio da Itaipu 
Binacional.

Fespontes 2022
A secretária de Educação, 

Cultura e Esportes, Araceli 
Basso Tauchert, conta que 
Quatro Pontes não sediará 

nenhuma etapa desta edição. 
“Estamos preparando o 

Fespontes 2022, que aconte-
cerá de 03 a 06 de agosto, no 
Centro de Eventos Seno José 
Lang. Todavia, Quatro Pontes 
terá candidatos no Fermop, 

participando na segunda 
etapa, em São José das Pal-

meiras”, esclarece.

 A reunião definiu os detalhes do Fermop 
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Prefeitura abre 
inscrições a PSS para 

preenchimento 
de vagas e cadastro 

de reserva

Começam os trabalhos para a pavimentação 
poliédrica da estrada de Linha Flor de Maio

Na segunda-feira (18) a 
empresa Milico Mineração Ltda, 
vencedora do processo licitató-
rio,iniciou a preparação da entrada 
de Linha Flor de Maio, no distrito 
de Iguiporã, que irá receber pavi-
mentação poliédrica. Também 
já estão sendo depositadas as 

pedras que serão utilizadas no 
calçamento.

Serão 22.032m² de pavimenta-
ção, uma extensão de 3.620 metros, 
que inicia na rodovia Rondon-Igui-
porã (PR-467) e segue até a rodovia 
Iguiporã-Pato Bragado (PR-495). O 
investimento será de R$ 993.944,04, 

através de recursos do governo 
do estado, com contrapartida do 
município. O convênio foi assinado 
pelo governador do Paraná, Ratinho 
Junior, no ano passado.

A finalidade da execução da 
obra é facilitar o transporte de 
insumos, sementes e ração às 

propriedades rurais, beneficiar 
o escoamento da produção agrí-
cola, estimular o turismo rural e 
contribuir para a preservação do 
solo. Além disso, a obra virá para 
garantir mais conforto e segurança 
no transporte de moradores e 
estudantes. 

 Serão 22.032m² de pavimentação, uma extensão de 3.620 metrosÜ

ASSESSORIA
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Professores da Rede Municipal de Educação de Nova 
Santa Rosa participam de formação continuada

A PRIMEIRA OFICINA FOI A DE CONSCIÊNCIA CORPORAL E ERGONÔMICAÜ

  

CCEERRCCAARR  PPCCHH  MMOOIINNHHOO  SS//AA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA DA CERCAR PCH MOINHO S/A  

CNPJ/MF nº 21.467.516/0001-10 - NIRE 41300293881 

Aos Senhores Acionistas da CERCAR PCH MOINHO S/A, 
convocamos Vossas Senhorias para participar da Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar-se no dia 22 de abril de 2022, na sede social da 
AREC-Associação Recreativa e Esportiva Cercar, situada na rua Mato 
Grosso s/n, Bairro São Lucas, CEP 85.960-000, Município de Marechal 
Candido Rondon, Estado do Paraná, tendo como objeto a seguinte 
convocação e ordem do dia: 

 
1ª - CONVOCAÇÃO: Às 9:00 horas com a presença de acionistas que 
representem, no mínimo 2/3 (dois terços) do capital social com direito a 
voto.     
 
ORDEM DO DIA: 
 
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021; 
(b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo;  
(c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 

Marechal Candido Rondon, 05 de abril de 2.022. 

_Alcino Biesdorf_ 
Diretor Presidente 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Eloir Leandro Radtke torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Simplificada para atividade de suinocultura a ser implantada no Lote 
Rural nº 101.A, 48º Perímetro, Fazenda Britânia, Município de Nova 
Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Aribert Tiderke torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada 
para atividade de suinocultura a ser implantada no Lote Rural nº 65.B, 48º 
Perímetro, Faz. Brit., Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ORLANDO LUDWIG torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Instalação para a atividade de SUINOCULTURA TERMINAÇÃO a ser 
implantada NO LOTE RURAL N 92 - A DO 45 PERÍMETRO, ENTRE 
RIOS DO OESTE, PARANÁ.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ORLANDO LUDWIG torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
de Operação para a atividade de SUINOCULTURA TERMINAÇÃO ins-
talada NO LOTE RURAL N 92 - A DO 45 PERÍMETRO, ENTRE RIOS 
DO OESTE, PARANÁ.

RECEBEU A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
JOÃO ILÁRIO DA ROSA VIER e OUTROS, tornam público que receberam 
do Instituto Água e Terra (IAT) a Licença Ambiental Simplificada - LAS, 
para a atividade de suinocultura modalidade terminação, com validade 
até o dia 04/03/2028, localizada no imóvel denominado como Parte 
C-1, Parte dos Lotes Rurais nº 66, 67, 68, 78, 79 e 94, Distrito de São 
Roque, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO
 DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa abaixo torna público que recebeu do IAT, Renovação de 
Licença de Operação para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA.
ATIVIDADE: Depósito e comércio de agrotóxicos
ENDEREÇO: Rua Nelson Minks, s/n
MUNICÍPIO: Quatro Pontes - PR
VALIDADE: 04/04/2026

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Roque Muller torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Instalação 
para Suinocultura, sistema de terminação a ser implantada na Estrada 
para São José,Zona Rural. Quatro Pontes - Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
PAULO ASSIS AUTH torna público que recebeu do IAT, a Licença Simpli-
ficada para a atividade SUINOCULTURA TERMINAÇÃO a ser implantada 
no LOTE RURAL N 54/55 DO 45 PERÍMETRO, Volta Gaúcha, Entre 
Rios do Oeste, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
 DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PAULO ASSIS AUTH torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação 
de Licença Simplificada para a atividade de SUINOCULTURA TERMINA-
ÇÃO implantada no LOTE RURAL N 54/55 DO 45 PERÍMETRO, Volta 
Gaúcha, Entre Rios do Oeste, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO 
DA LICENÇA SIMPLIFICADA

GENESIO JOSE BELUSSO torna público que irá requerer ao IAT, a 
Regularização da Licença Simplificada para a atividade de PISCICULTURA 
a ser implantada no LOTE RURAL n 96 do 22 PERÍMETRO, Curvado, 
Marechal Cândido Rondon, PR.  
 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Lucia Olinda Imig, Romito Aloisio Imig E Sergio Luis Imig, tornam público 
que receberam do IAT, a Licença Prévia para a atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 5.200 a ser implantada no Lote Rural 105 e 
106 Da Gleba 09 - Dom Armando - Missal – Pr, com validade até 17/03/2024.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Rafaela Eduarda Salvetti e Everton Butzge, tornam público que rece-
beram do IAT, a Licença de Operação para a atividade de Suinocultura 
no Sistema Terminação destinada a 2.000 animais a ser implantada 
no Lote Rural 276 Da Gleba 05 – Linha São Jose – Missal – Pr, com 
validade até 18/03/2027.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Lucia Olinda Imig, Romito Aloisio Imig, Sergio Luis Imig e Celso Jose 
Imig, tornam público que irão requerer ao IAT, a Licença de Instalação 
de ampliação para a atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 5.200 a ser implantada no Lote Rural 105 e 106 Da Gleba 
09 - Dom Armando - Missal – Pr.

 A Prefeitura de Nova Santa Rosa por meio da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem 
investido na formação continuada dos professores 
e educadores infantis da rede. Prova disso, foi 
a recente realização do Programa de Apoio ao 
Bem-estar Docente com o tema: Cuidados com 
a Saúde Docente Pós-pandemia.

Segundo a secretária de Educação e Cultura, 
Nilza Gerling, neste período de pós-pandemia 
a preocupação está sendo com a saúde e o 
bem-estar físico e emocional dos profissionais 
da área. “Então, pensamos em trazer para estes 
um programa que pudesse auxiliá-los a superar 
ou ao menos diminuir os impactos causados”, 
explica a secretária afirmando que se a pessoa 
se sente bem emocionalmente e fisicamente, por 
consequência estará bem para desenvolver um 
trabalho profissional com qualidade.

Na segunda-feira (18) ocorreu a primeira oficina, 
de uma série, que será realizada durante todo o 
ano. O objetivo é atender todos os professores e 
educadores infantis que aderiram ao programa.

A primeira oficina foi a de Consciência Cor-
poral e Ergonômica, feita com a fisioterapeuta 
e mestre em Biociências e Saúde, Lana Brandi. 
Fazem parte ainda do quadro de multiprofissio-
nais que estarão atuando nas próximas oficinas: 
psicóloga, pedagoga, fonoaudiólogos, instrutora 
de yoga, e doutora em atividades físicas e saúde.

Dentro da formação, inicialmente os profis-
sionais responderam um questionário que ser-
virá para mapeamento e acompanhamento do 
estado de saúde, pela equipe multiprofissional 
do programa. A compreensão sobre a influência 
das variáveis avaliadas, dará suporte sobre como 
tratar e prevenir os riscos da saúde e bem-estar. 

  A formação continuada teve a sua primeira oficina no dia 18 
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