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R$ 2,2 milhões 
para a ampliação do Hospital Municipal 
O Governo do estado liberou R$ 2,2 

milhões para a ampliação do Hospital 
Municipal de Marechal Rondon, o anún-

cio foi recebido pelo prefeito Marcio 
Rauber que cumpriu agenda na capital 
do estado na última semana. Ele esteve 

no Palácio Iguaçu, juntamente com 
a secretária de Saúde rondonense, 

Marciane Specht. Durante encontro 
com o secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto, e com o deputado estadu-
al Hussein Bakri, foi assinado docu-
mento que garante a liberação de R$ 

2.222.920,07, para obras de reforma e 
ampliação do Hospital Municipal Dr. 
Cruzatti. Com esse investimento, será 
possível oferecer atendimentos de pe-
diatria presencial e realizar cirurgias 

ortopédicas de menor complexidade. 

João Laufer, prefeito de Quatro Pontes, menciona 
investimentos que serão realizados no município 
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Praticamente todo mundo 
tem um e algumas 

pessoas se tornaram 
quase famosas ao receber 

codinomes
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O BRASIL E A ALTERNATIVA DA GERAÇÃO 
DE ENERGIA EÓLICA EM ALTO-MAR

*O autor é ex-deputado federal pelo Paraná e ex-chefe 
da Casa Civil do Governo do Estado
E-mail: dilceu.joao@uol.com.br
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

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

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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O Brasil está ganhando nova e 
importante fonte alternativa e reno-
vável para a geração de energia elétrica 
limpa, sem sequer ocupar espaços do 
território nacional. Trata-se da instala-
ção de turbinas em torres implanta-
das em alto-mar, aproveitando o vento 
que sopra no oceano para ampliar a 
oferta a reduzir o custo da geração 
de energia no País.

Conforme especialistas, o País 
poderá implantar diversas novas 
usinas ao longo da costa marítima, 
com quase oito mil quilômetros de 
extensão. A possibilidade foi aberta 
com assinatura de decreto pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, permitindo 
colocar também no oceano turbinas 
de geração de energia eólica, cujos 
parques do País até agora estão res-
tritos às áreas de terra firme, ocu-
pando espaços que poderiam ser 
utilizados, inclusive, para a produção 
de alimentos.

O decreto define regras para exe-
cução de projetos eólicos em alto-mar, 
chamados de “offshore” e conforme 
o Ministério de Minas e Energia, 
representa importante avanço para 
o desenvolvimento da fonte alternativa 
no País, de forma “compatível com as 
transformações pelas quais o setor 
elétrico nacional vem passando nos 

últimos anos, especialmente em função 
da evolução da matriz elétrica”.

Esses avanços já haviam sido antecipa-
dos no Plano Nacional de Energia 2050, 
elaborado pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), estatal responsável 
pelo planejamento do setor. O documento 
inclui previsão de capacidade instalada 
de geração de energia elétrica por fonte 
eólica offshore de até 16 gigawatts (GW), 
antes de 2050, caso investimentos na 
fonte alternativa sejam viabilizados 
economicamente.

Conforme o Ministério de Minas e 
Energia, “o Brasil possui características 
favoráveis para instalação e operação 
de empreendimentos para geração de 
energia elétrica offshore”. Prova disso 
são a extensa costa, de 7.367 quilô-
metros, vasto espaço marítimo de 3,5 
milhões km², extensa plataforma con-
tinental com águas rasas ao longo do 
litoral e a incidência dos ventos alísios, 
especialmente na Região Nordeste, de 
intensidade e direção constantes.

Estudo realizado pela EPE sobre o 
potencial eólico offshore brasileiro e 
publicado ainda em 2020, constatou 
existência de muitas áreas em que a 
velocidade dos ventos é superior a 
sete metros por segundo, considerada 
atrativa para este tipo de geração de 
energia. Além disso, as análises “não 

encontraram nenhuma restrição nas 
regiões exploráveis, como áreas de 
proteção ambiental, rotas comerciais, 
rotas migratórias de aves, áreas de 
exploração de petróleo ou outras ati-
vidades conflitantes”.

Os resultados do levantamento 
indicam que a 100 metros de altura 
e em locais com profundidade de até 
50 metros, o potencial de geração de 
energia eólica no oceano do Brasil seria 
de 697 GW, o equivalente à produ-
ção de quase 50 unidades da Usina 
Hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, 
no Oeste do Estado, maior geradora 
energia do País, com capacidade e 
contribuição para o abastecimento 
que vão além do território nacional, 
beneficiando também o Paraguai.

Conforme a Associação Brasileira de 
Energia Eólica (ABEEólica), o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), 
já está analisando projetos eólicos 
offshore com capacidade conjunta 
superior a 40 GW, o que demonstra 
o grande interesse de investidores pri-
vados, atendendo a demanda futura. 
A título de comparação, vale lembrar 
que a capacidade máxima da Usina 
Hidrelétrica de Itaipu, é de 14 GW. 

Dentro de seis meses definiremos quem 
comandará o País nos níveis federal e esta-
dual. Segundo o retrato mostrado por pesqui-
sas eleitorais, para o cargo mais importante, 
a Presidência da República, a bola estaria 
dividida entre Bolsonaro e Lula.

As pesquisas, na teoria, servem para 
garantir transparência e acesso à infor-
mação. Mas para isso pressupõe-se que 
existam, do lado de quem recebe os dados, 
discernimento e visão para a assimilação 
do que estes números representam.

Preocupa o fato de muitas pessoas vota-
rem em A ou B simplesmente porque estão 
à frente nas pesquisas. Não porque A tenha 
substanciosos projetos estruturantes ou 
porque B pretenda enfrentar a desigualdade 
social. A dianteira em pesquisas não deve 
servir como pretexto para decidir o voto, 
ou melhor, para “não perder o voto”, como 
muitos pensam. Este raciocínio absurdo é 
fruto do egoísmo, somado à falta de visão, de 
discernimento, de cidadania e de politização.

Os dois turnos eleitorais existem para 
que no primeiro se faça a escolha política 
que condiga com aquilo que se pareça mais 
com os valores de cada eleitor, a partir 
do leque de candidaturas apresentado. 
Cada uma deverá expor seus planos de 
governo e estratégias. Importante observar 
desde já o histórico de cada candidatura, 
para podermos fazer opções afinadas com 
esse conjunto.

Pouco deve importar a pesquisa para 
definir o caminho de primeiro turno para o voto 
individual. Contudo, impedir sua realização 
seria algo arbitrário e abusivo. Até porque 
temos curiosidade de saber como está a 
corrida eleitoral. Mas,  precisamos saber 
lidar com a informação sem nos deixarmos 
induzir, até porque não existe confiabilidade 
absoluta nas projeções.

No segundo turno, se acontecer, com 
as duas candidaturas mais votadas para 
Presidência e Governo do Estado, é plausí-
vel escolher o caminho que parece menos 
ruim. É bom fazer um balanço dos prós e 
contras e procurar a melhor opção para a 
coletividade. Não votar, votar em branco ou 
anular o voto são direitos legítimos, mas 
significam chancelar a decisão a outros.

É fundamental que o eleitor também 
tenha clareza de que, além da escolha do 
presidente e do governador, na eleição de 
outubro faremos a seleção de um senador 
por estado e os novos deputados federais 
e estaduais. Muitas vezes, as escolhas de 
nossos representantes no Legislativo são 
ainda menos cuidadosas e o Brasil paga 
um preço alto por isso depois.

Por isso, sejamos senhores de nosso 
destino, observando os nomes que se põem 
à mesa desde agora e decidindo a partir 
de nossos próprios valores, referências e 
consciência, sem permitir a manipulação 
do voto nem o cabresto indutor silencioso 
das pesquisas. 

As pesquisas 
e o voto



Giro Político 3Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

7 de abril de 2022

Curtas
l Treze dos 30 deputados federais paranaenses eleitos 
em 2018 no Paraná, trocaram de partido durante o mês 
de março, por ocasião da janela partidária.
l O Paraná foi escolhido para começar a usar a tecnologia 
5G na Região Sul Brasil. As primeiras antenas 5G 
foram ativadas pela operadora TIM em Curitiba. A 
tecnologia chegará aos demais municípios paranaenses a  
partir de junho.
l Um balanço da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) 
mostra que os casos confirmados pela Covid-19 caíram 
82,6% em março no Paraná.
l A Secretaria da Receita Federal prorrogou o prazo 
de entrega da declaração do Imposto de Renda/2022 
para dia 31 de maio (antes, o prazo era até 29 de abril).
l Dirigentes nacionais do PSDB, MDB e União Brasil 
preparam uma cerimônia para anunciar oficialmente, 
nos próximos dias, que os três partidos terão uma 
candidatura única ao Palácio do Planalto.
l Três prefeitos confirmaram denúncias de corrupção 
na gestão de Milton Ribeiro no Ministério da Educação 
(MEC), em oitiva nesta terça-feira (5) na Comissão de 
Educação (CE), do Senado Federal.
l Dos 21 ministros que tomaram posse em janeiro 
de 2019, doze pediram demissão ou foram demitidos 
ao longo dos anos, cinco deixaram seus postos para 
concorrer em 2022 e apenas quatro continuam  
no governo.

Deixou a Secretaria 
Depois de vários anos à frente da Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Transporte de Quatro Pontes, Luis Carlos Becker (foto), deixou o 
comando da pasta. Em entrevista à Rádio Tropical FM, ele alegou 
motivos pessoais como razão de deixar a secretaria. “Tenho filhos 

pequenos, e projetos pessoais aos quais quero me dedicar”, justificou. 
No entanto, Carlos não deixa a vida pública, uma vez que é 

vereador eleito pelo MDB, e voltou a ocupar a sua cadeira 
no Legislativo. No pleito de 2020 foi o segundo mais 
votado, somando 368 votos. Com o retorno de Carlos, 
quem deixou a Câmara foi o suplente Silvestre Rohden.

 Royalties de Itaipu
O deputado federal Gustavo Fruet apresentou 

projeto em Brasília para garantir a manutenção do 
pagamento dos royalties de Itaipu mesmo após a 

revisão do Tratado, prevista para 2023. A renovação 
do Anexo C do Tratado gera incertezas quanto ao 

pagamento das parcelas considerando o disposto no 
Código Civil, que trata da prescrição. Por isso, Fruet 
pretende assegurar, através de Lei, sua continuidade 

através de Lei por conta da importância para os 
municípios do Paraná, tornando-os imprescritíveis. 
Ao todo, 49 cidades paranaenses são beneficiadas 

com royalties. Somente em 2021, elas receberam mais 
de R$ 600 milhões, de acordo com informações da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).Foco nas escolas 
Conhecido por sua forte atuação na saúde pública, nas 
últimas semanas, o trabalho do vereador rondonense Arion 
Nasihgil (foto) junto ao Legislativo Municipal também tem 
se concentrado em buscar melhorias para escolas e creches 
municipais. Além das visitas que tem realizado, chama a atenção 
o número de proposições apresentadas pelo parlamentar 
visando a implementação de avanços nos educandários, 
bem como a fiscalização dos atos públicos praticados pela 
Secretaria Municipal de Educação. Apenas para exemplificar, 

Arion tem cobrado insistentemente do 
Poder Público a tomada de providências 
para a Escola Municipal Jean Piaget, 
afetada com as chuvas dos últimos dias. 
Além disso, melhorias em salas de aula, 
aquisição de novas carteiras escolares, 
correções estruturais, implantação de 

novos parquinhos, manutenção das lousas 
digitais, entre outros temas, estão aparecendo 

frequentemente nos documentos de 
autoria do vereador.

Salas esportivas
O vereador rondonense Cristiano Metzner, o 
Suko (foto), quer que os deputados estaduais que 
representam o município viabilizem emenda 
parlamentar e/ou orçamento à fundo perdido 
no montante de  R$ 1 milhão para a construção 
de salas esportivas destinadas às modalidades 
de lutas como Taekwondo, Judô, 
Karatê, Muay Thai, entre 
outras, além da Ginástica 
Rítmica (GR). Ele observa 
que estas modalidades 
envolvem atualmente 
cerca de 400 atletas, que 
não dispõem de espaços 
adequados para a 
sua evolução.  

Repercutiu 
Uma reunião que envolveu as principais 
lideranças do Progressistas de Marechal 

Cândido Rondon com os pré-candidatos Dilceu 
Sperafico (deputado federal) e Anderson Bento 

Maria (deputado estadual), com a presença 
do prefeito Marcio Rauber, repercutiu nos 

bastidores da política local nos últimos dias. 
Na ocasião foi reafirmado o apoio do PP 

rondonense aos dois pré-candidatos, conforme 
adiantou o Tribuna do Oeste já na semana 
passada. Apesar do apoio da maioria do PP 

rondonense à candidatura de Anderson Bento 
Maria, o próprio Sperafico confirmou em 

entrevista esta semana, que deve repetir no 
município a dobrada já tradicional com Ademir 

Bier (MDB).

Maior da história
“Maior liberação de recursos da história do município”. Foi assim 
que o prefeito de Mercedes, Laerton Weber classificou a liberação 
de R$ 2 milhões em emendas dos deputados Hussein Bakri e 
Sandro Alex, que somados aos R$ 2,1 milhões de contrapartida 
do município, irão totalizar os R$ 4,1 milhões que serão aplicados 
na revitalização da estrada que liga a sede municipal ao distrito do 
Arroio Guaçu. Agora, com a assinatura do convênio, a obra entra 
na fase de licitação. O prefeito lembrou ainda que, além disso, 
Hussein e Sandro Alex já liberaram para Mercedes duas arenas 
Meu Campinho, um aparelho de ultrassonografia, e uma nova 
van de transporte de pacientes, que chegará em breve. 

Pré-candidaturas
Ao que tudo indica, Marechal Cândido Rondon terá 

ao menos duas pré-candidaturas na eleição deste ano, 
sendo uma para deputado estadual e outra para federal. 
O ex-prefeito e atual vice-chefe da Casa Civil do Paraná, 
Ademir Bier, aproveitou a janela partidária e voltou ao 

MDB, possivelmente para disputar novamente uma 
cadeira na Assembleia Legislativa. A surpresa é uma 

candidatura feminina para a Câmara Federal. Trata-se da 
aposentada e ex-oficial de justiça da Vara do Trabalho, 
Tania Maion. Ela se filiou ao PROS no último final de 

semana, em evento na cidade de Curitiba.  

Novos secretários
O governador Ratinho Junior (PSD) 

confirmou na segunda-feira (4) a mudança 
no comando de seis secretarias estaduais, 

além da substituição de diretores-
presidentes, superintendentes e outros 

servidores. As alterações levam em 
conta a legislação eleitoral, que exige a 
desincompatibilização de interessados 

no pleito de outubro de função na 
administração pública direta ou indireta. 
Os novos secretários são Louise da Costa 
e Silva Garnica (Planejamento e Projetos 
Estruturantes), ampliando a participação 

das mulheres no primeiro escalão da 
administração estadual; Everton Souza 

(Desenvolvimento Sustentável e Turismo); 
Elisandro Pires Frigo (Administração 

e Previdência); Fernando Furiatti 
(Infraestrutura e Logística); César Neves 

(Saúde); e Rogério Carboni (Justiça, 
Família e Trabalho). Eles substituem, 

respectivamente, Valdemar Bernardo Jorge, 
Márcio Nunes, Marcel Micheletto, Sandro 

Alex, Beto Preto e Ney Leprevost.

Líder do Governo
O deputado Marcel Micheletto (PL), de Assis 

Chateaubriand, assumiu na segunda-feira (4) a Liderança 
do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná. 

Micheletto substitui Hussein Bakri, que deixou a Alep e 
voltou à suplência. “O diálogo e o respeito às divergências 

serão a marca de minha atuação nesta nova função. 
Conto com o apoio dos demais deputados para, num ano 
eleitoral, garantir celeridade na aprovação dos projetos de 

lei em benefício dos paranaenses”, disse.

O presidente do PP, Claudinho Köhler, os pré-candidatos 
Anderson e Sperafico e os vereadores do PP Carlinhos e Arion 

Prefeito Laerton com o 
deputado Sandro Alex
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FAMÍLIAS CARENTES PODERÃO SER DIRETAMENTE BENEFICIADASÜ

Projeto de lei quer evitar 
desperdício e facilitar doação 
de alimentos no município  

Parlamento
O vereador Carlinhos Silva, de Marechal Cândido Rondon, 
sugere a execução de patrolamento e colocação de solo-brita 
na estrada rural da Linha Baitaca, visando garantir melhores 
condições de trafegabilidade em qualquer situação climática. 

Também indica a completa revisão do sistema de iluminação existente no 
campo de futebol sete da Associação de Moradores da Linha Ajuricaba.

Arion Nasihgil, parlamentar rondonense, solicita o envio 
de ofício ao superintendente regional do DNIT no Estado do 
Paraná, José Carlos Beluzzi de Oliveira, requer a realização de 
corte periódico da vegetação, bem como a manutenção da 
iluminação pública nas margens da BR-163, na zona urbana de Marechal 
Rondon, visando trazer mais segurança e conforto especialmente para 
pedestres e ciclistas que por elas transitam.

Vanderlei Sauer, parlamentar rondonense, sugere ao Executivo 
a elaboração de projeto e providências visando à pavimenta-
ção asfáltica, além da instalação de calçamento nos passeios 
públicos no prolongamento da Rua 10 de Abril, iniciando a 

partir da esquina com a Rua Tiradentes, com cerca de 30 metros. Também 
requer a limpeza e manutenção geral nas bocas de lobo da esquina da 
Rua 10 de Abril com a Travessa Pantanal.

O vereador Luiz Carlos Machado, de Entre Rios do Oeste, 
sugere ao prefeito Ari Maldaner e ao secretário de Educação 
a escolha como tema do Desfile Cívico de 7 de Setembro: “A 
História dos 50 Anos da Escola Municipal Presidente Médici”.

O presidente da Câmara de Mercedes, Ezio Dörner, solicita 
informações sobre o atendimento da agência dos Correios 
no município. O objetivo é de que o Poder Executivo ques-
tione junto à direção dos Correios a adoção de melhorias no 

atendimento à população. A matéria foi assinada em conjunto pelos edis 
James Blausius, Kelli Kolm, Simone Eninger, Altair Loffi, Andreia Hilger, 
Dionisio Heinzen, Dirceu Woelfer e Gilson Backes.

Dolivan Lauxen, Maria Baumann, Edgar Buchholz, Jairon 
Arndt, vereadores em Nova Santa Rosa, sugerem ao Exe-
cutivo a construção de ciclovia na rua Juscelino Kubitschek 
até o Frigorífico de Peixes Golden Fish, na Linha Guabiroba.

Maria Baumann, Jairon Arndt, Dolivan Lauxen e Edgar 
Buchholz, solicitam que o Poder Executivo execute a revita-
lização no Recanto Feliz, com obras de meio-fio, calçadas e 
bueiros onde for necessário.

Valdir Kelm, parlamentar nova-santa-rosense, sugere a 
implantação de microchip de identificação eletrônica em 
cães no município.

Ademir Kochenborger, Adilson Manhabosco, Dante Mundt, 
Simoni Tornquist, Jonatan Fernandes e Mauro Weigmer, edis 
em Pato Bragado, sugerem a redução da taxa de ilumina-
ção pública. Segundo eles, tal medida virá ao encontro do 

interesse dos munícipes.

O vereador Mauro Weigmer, de Pato Bragado, sugere a 
construção de lombada nas proximidades da ponte do rio 
Arroio Fundo, sentido à Linha São João, em direção ao distrito 
rondonense de Margarida.

Pedrinho Tonelli, parlamentar quatro-pontense, sugere a 
continuidade nas melhorias no alargamento nas pontes e 
bueiros no interior do município, visando facilitar o tráfego 
de maquinário e implementos agrícolas.

Jean Caramore Steltter, edil em Quatro Pontes, sugere a 
implantação de passeio público na rua Bagé sentido Linha 
Tereza.

Os vereadores Cleunice Majolo, Davi José Nicaretta Boufleuher 
e Gerson Luis Perius, de Quatro Pontes, sugerem a construção 
de lombadas em pontos específicos nos perímetros rural e 
urbano. Cleunice também solicita gestões do Executivo na 

estruturação e ampliação da Procuradoria Jurídica do Município objeti-
vando a criação de novos cargos e organização das rotinas de trabalho.

Com o objetivo de evitar que 
comida de qualidade seja desper-
diçada, bem como para garantir 
acesso à alimentação saudável às 
parcelas mais carentes da população 
rondonense, começou a tramitar 
na segunda-feira (04) no Poder 
Legislativo de Marechal Cândido 
Rondon o Projeto de Lei 1/2022.

De autoria do vereador Dionir 
Briesch (Sargento Dionir), a matéria 
visa permitir que, sem burocracia, 
empresas, hospitais, supermercados, 
cooperativas, restaurantes, lancho-
netes e todos os demais locais que 
forneçam alimentos possam doar 
os excedentes, que muitas vezes 
são descartados, caracterizando 
desperdício.

Isso ocorre porque, hoje, estes 
estabelecimentos não têm garantias 
legais e sanitárias que permitam 
fazer a doação daquilo que não foi 
consumido, mas que poderia matar 
a fome de pessoas que vivem em 
situação de carência no município. 
Em razão disso, parte desses ali-
mentos vai parar no lixo ou acaba 
destinada aos animais.

“Quando visitamos os bairros 
mais pobres da nossa cidade, encon-
tramos famílias inteiras, incluindo 
crianças, em situação de vulne-
rabilidade, que não conseguem 
fazer todas as refeições do dia. Eu 
presenciei isso, o que me motivou 

a apresentar este projeto de lei”, 
destacou o Sargento Dionir em 
manifestação na tribuna.

NORMAS
Se aprovada a lei, os estabele-

cimentos responsáveis pela produ-
ção, fornecimento, comercialização, 
armazenamento e distribuição de 
gêneros alimentícios, sejam eles 
industrializados ou in natura, estarão 
autorizados a doar o excedente não 
comercializado a pessoas físicas 
ou jurídicas, sem necessidade de 
licença prévia ou autorização do 
Executivo Municipal.

Para tanto, os alimentos devem 
estar dentro do prazo de validade, 
em condições próprias para o con-
sumo humano. Também precisam 
ser observadas as condições de 
preservação e mantidas as pro-
priedades nutricionais, ainda que 
tenham sofrido dano parcial ou 
apresentem aspecto comercialmente 
indesejável. Ao mesmo tempo, as 
normas sanitárias devem ser obede-
cidas pelo estabelecimento doador.

A doação deve ser livre de 
encargo, salvo o relativo à cobrança 
de custos para o transporte do pro-
duto ao seu destinatário final, se 
assim for acordado entre o doador 
e o beneficiário.

“Estas doações poderiam ser 
direcionadas diretamente às pessoas, 

ou a entidades beneficentes de 
assistência social ou religiosas que 
possuam iniciativas e programas 
de apoio às famílias carentes de 
Marechal Cândido Rondon”, sugere 
o vereador autor da matéria.

DESPERDÍCIO
Estudo publicado no site da 

Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) revela 
que, anualmente, o Brasil produz 
cerca de 140 milhões de toneladas 
de alimentos. Contudo, 26 milhões 
acabam desperdiçadas.

Em contrapartida, em todo o 
País cerca de 117 milhões de bra-
sileiros sofrem com algum tipo de 
insegurança alimentar. Destes, 20 
milhões passam fome.

“Isto é muito triste e existem 
casos no nosso município”, conclui 
o Sargento Dionir, que lembra que 
o Governo Federal já publicou a Lei 
14.016, de 23 de junho de 2020.  
Ela prevê medidas de combate ao 
desperdício de alimentos e a doa-
ção de excedentes para consumo 
humano.

O projeto de lei foi baixado 
para análises das Comissões de 
Justiça e Redação e de Educação, 
Saúde, Cultura, Bem-Estar Social e 
Ecologia. Após os devidos parece-
res, a proposta será votada pelos 
vereadores em plenário.

  CRISTIANO VITECK 

Projeto de lei começou a tramitar segunda-feira (04) no LegislativoÜ
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 Prefeito João 
Laufer: “Nós 
ficamos sem 

deputados 
anteriormente e 
agora devemos 

correr atrás para 
eleger nossos 

representantes 
novamente” 

“Este é o momento de 
reconhecer quem nos ajuda 

e é parceiro do Oeste”
le foi vereador e pela segunda gestão exerce o mandato de prefeito de Quatro Pontes. João 
Laufer (MDB) conduz os destinos do município tendo ao lado o vice Tiago Hansel (União 
Brasil), uma dobradinha eleita no ano de 2016 e reeleita em 2020.

O mandatário quatro-pontense analisa que o eleitorado tem se mostrado mais observador, 
com tendência a avaliar o desempenho dos políticos. 

Em exclusividade ao Jornal Tribuna do Oeste, o gestor municipal expõe os desafios supe-
rados e trata das expectativas para os próximos anos à frente do município. Também comenta 
sobre política, tendo em vista as eleições de deputados, governador, senador e presidente, 
que se aproximam.

PREFEITO DE QUATRO 
PONTES, JOÃO LAUFER 
MENCIONA QUAIS 
INVESTIMENTOS DEVEM SER 
REALIZADOS NESTE ANO E 
NO DECORRER DA GESTÃO

VANDERLEIA KOCHEPKA

Ü

n TRIBUNA DO OESTE - Prefeito João Lau-
fer, qual sua avaliação sobre o primeiro 

ano desta gestão no município de Quatro 
Pontes?

JOÃO LAUFER – Foi um primeiro ano de 
gestão muito bom. Mantivemos recursos, 
obras e demos continuidade ao trabalho 
feito na gestão anterior (2017 a 2020). 

Agora com a liberação de recursos por parte 
do estado e do Governo Federal as obras 

devem continuar como vinha ocorrendo.

n O senhor é prefeito reeleito ao lado 
do vice Tiago. Entende que o seu 

conhecimento e a juventude do 
vice auxiliam na tomada das 

melhores decisões?
Acredito que 

s e m p r e  f o i 
assim e desta 

maneira deve 
prosseguir. Nós 
realizamos um 
trabalho em con-
junto, tomando as 
decisões juntos. 
Estas ações são 
realizadas com 
a perspectiva de 
sempre melho-
rar a qualidade 
de vida dos 
munícipes.

n  Em relação 
aos investimen-
tos, quais obras 
e projetos devem 
ser implantados 
neste ano?

São várias 
obras. Nós temos 
pela frente a 

creche, o pronto atendimento na saúde, 
investimentos no colégio estadual, fruto de 
um trabalho com a direção e sua equipe. 
Além disso, tem o asfalto rural, a pedra irre-
gular através de convênio com a Itaipu, entre 
muitas outras demandas do município e a 
própria manutenção na cidade.

n A recessão em virtude da forte estiagem 
tem gerado efeitos no município? Como 
superar obstáculos deste nível?

Os pequenos municípios a exemplo de 
Quatro Pontes, que possuem economia base-
ado no agronegócio, sofrem com a quebra 
na safra. Porém, observamos que os nossos 
agricultores estão conscientes, de modo que 
gastam o que têm. Entendo que o município 
vai superar esta situação, e nós, dentro do 
que for possível, vamos ajudar os agricultores.

n Estamos em um ano de eleições nos níveis 
estadual e nacional. O grupo de situação já 
está com os apoios definidos para deputa-
dos, senador, disputa do Governo do Estado 
e para a presidência da República?

Ainda não conversamos para definir esta 
questão. Mas compreendo que devemos apoiar 
quem nos ajuda. Sempre demos liberdade, 
porém o momento é de reconhecer quem 
nos ajuda e é parceiro do Oeste. Vamos rela-
cionar os nomes dos possíveis candidatos 
para o grupo decidir quem apoiar.

n Prefeito, o senhor avalia que a região terá 
representantes eleitos nos âmbitos estadual 
e federal?

Tudo depende da escolha da nossa popu-
lação, no sentido de dizer qual pré-candidato 
trabalha pela nossa região, ou então é da 
região e merece receber apoio. Nós ficamos 
sem deputados anteriormente e agora deve-
mos correr atrás, estar atentos para eleger 
nossos deputados novamente. 
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TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA

COMPRA DIRETA. 
Apoio para a 
agricultura familiar 
e alimento para 
quem precisa.

O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado, além 

de comprar as produções de milhares de agricultores e usá-las 

nos projetos sociais pelo Paraná, também possui diversos outros 

programas para melhorar a vida dos paranaenses que precisam 

de apoio. Assim, vamos em frente, sem deixar ninguém para trás. 

18 mil agricultores

150 cooperativas

 Ato programado para esta 
quinta-feira (07), às 10 horas, 
marcará a entrega oficial para a 
comunidade da Unidade da Saúde 
da Família Breno Augusto Spinassi, 
localizada no Bairro São Francisco. 
A denominação é em homenagem 
ao psicólogo que faleceu em maio 
de 2021, vítima da Covid-19, aos 33 
anos, motivada pela trajetória de 
atuação do profissional em favor 
da comunidade de Marechal Cân-
dido Rondon.

Conforme a secretária de Saúde, 
Marciane Specht, os atendimentos 
na unidade de saúde já iniciaram 
na segunda-feira (04). Antes, os 
moradores do Bairro São Francisco 
se dirigiam até o posto de saúde 
do Bairro Marechal para receber 
atendimento.

A unidade do Bairro São Fran-
cisco possui 311,05 metros qua-
drados, com investimento de R$ 
779.716,14. Os recursos são oriundos 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(SESA), cerca de R$ 600 mil, com 
intervenção do então deputado 
estadual Elio Rusch, além de 

Unidade de Saúde do Bairro São Francisco será 
inaugurada nesta quinta-feira em Marechal

ELA LEVA O NOME DO PSICÓLOGO BRENO AUGUSTO SPINASSI, QUE FALECEU EM MAIO DE 2021, VÍTIMA DA COVID-19, AOS 33 ANOSÜ

contrapartida do município (quase 
R$ 180 mil).

“A unidade de saúde do São 
Francisco é muito importante e 
aguardada pela população. Agora se 
torna realidade, com o atendimento 

acontecendo desde segunda-feira. 
Os moradores desta localidade não 
precisam mais atravessar a BR-163 
para buscar atendimento no Bairro 
Marechal. Isso só foi possível gar-
ças ao esforço de muita gente, 

especialmente do prefeito Marcio, 
vice Ila, e do deputado Elio Rusch. 
Convidamos a população para que 
se faça presente na inauguração, 
nesta quinta-feira, dia 07, às 10h, 
quando será feita a entrega oficial 

com a presença de autoridades”, 
destacou Marciane.

Dentre as autoridades que 
devem se fazer presentes está o 
ex-secretário de Saúde do estado, 
Beto Preto. 
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culinária

Palavra cruzada

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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As conversas tendem a ser maravilhosas 
e você pode tanto resolver coisas e 
pendencias com outras pessoas, como 
ter ótimas e novas ideias e projetos 
que envolvem outras pessoas.
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coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

É uma boa semana para resolver 
assuntos de trabalho, canceriano, que 
inclusive podem ganhar novidades. 
Um bom momento para começar 
coisas novas.
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cenarias?
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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?
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Força, escorpiano. É hora de realizar 
um grande sonho ou projeto. Siga 
em frente, sem medo de ser feliz. 
Depende só de você? Vá em frente 
e faça acontecer.
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É um bom momento para fazer 
mudanças importantes, virginiano. 
Cuide mais de perto da sua saúde 
e organize sua rotina para ter um 
dia a dia saudável.
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Um bom momento para repensar 
suas parcerias. Ouça seu coração e 
perceba quais são os relacionamentos 
que de fato fazem bem a você. Cuide 
das boas relações.
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Um bom momento para resolver 
pendencias familiares. Mas 
cuidado para não ficar maluco ou 
sobrecarregado com as demandas 
familiares. Encontre um equilíbrio.
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Um período intenso que inclui 
novidades, ideias inusitadas e 
propostas inesperadas. Ouça com 
carinho tudo que chegar até você. E 
não perca uma grande oportunidade.

Período propício para cuidar melhor 
das suas relações, libriano. Você 
pode se surpreender com o nível 
de comprometimento que alguém 
tem com você.

Uma semana produtiva, com boas 
novidades, encontros e resultados. 
Foco nos seus melhores projetos e 
aproveite para conversar sobre seus 
projetos.

Equilíbrio é essencial, especialmente 
entre ação e espera, atitude e 
planejamento, saber a hora de ir 
ou de esperar. Foco no que depende 
de você e faça acontecer.

Estudos e viagens são muito bem-
vindos. É um ótimo momento para 
incluir novidades em sua vida. Mas 
não precisa dar grandes passos se 
ainda não tem certeza.

Um momento para pensar mais sobre 
o que te faz feliz, e incluir mais prazer 
em sua vida. O céu da semana pede 
mais alegria e bom humor. E pode 
trazer novidades no amor.

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

Jogo dos sete errosJogo dos sete erros

Coloque um pouco do chocolate fracionado 
e derretido dentro da forma. Mexa de forma 
que cubra completamente para em seguida 
levar ao freezer por 15 minutos. Adicione o 
resto do chocolate e repita o mesmo processo. 
Leve à geladeira por 5 minutos. Em uma panela 
junte o leite e o amido e mexa bem. Acres-
cente a essência de baunilha e as gemas, e 
mexa novamente. Junte o leite condensado 
e o coco ralado e espere a mistura encorpar. 
Coloque o leite de coco e a gelatina misturada 
com a água. Misture bem e reserve até esfriar 
completamente. Junte um pouco dessa mistura 
na casquinha do bombom reservada e leve ao 
freezer por 15 minutos. Adicione os morangos 
e o resto da mistura. Leve à geladeira por 5 
horas. Finalize com o coco ralado e alguns 
morangos. Está pronto para servir.

Bombom gigante de morango

l 4 xícaras (chá) de chocolate 
 meio amargo fracionado
l 5 colheres (sopa) de água para 
 hidratar a gelatina
l 6 caixas de morango sem talo 
 (350 gr cada)
l 1 envelope de gelatina incolor 
 sem sabor (24 gr)
l 3 xícaras de coco ralado
l 3 colheres (chá) de essência de baunilha
l 12 unidades de gema de ovo
l 3 colheres (chá) de amido de milho
l 6 latas de leite condensado
l 12 xícaras (chá) de leite
l 600 ml de leite de coco
l Coco em lascas para decorar
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PENSAMENTO
GALOMARC

EUTIMACHO
NOSTRADAMUS

ATERROORA
TREMARARAS
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de (?),
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Objeto-
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excessiva
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sobre o
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so gráfico

de HQs
Tema de

canções e
poemas 

românticos

Alvo de
pesquisa 

de médicos
cientistas

As espé-
cies ame-
açadas de
extinção

Ambiente
da procela

Berra;
brada

"(?) que
melhora",
adesivo de

carros

Possui

Setor
hospitalar

(sigla)Remo, em
inglês

Previu a
Revolução
Francesa

Mascote do Atlético-
MG (fut.)

Índice
que define

cidades
"caras" ou
"baratas"

Tipo de
copo para
cerveja

Baralho especial da 
cartomante

Dardo, em
inglês

Formato 
do gol, 
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3/oar. 4/dart — vira. 5/palco — trevo. 6/tororó. 7/pelotas. 9/dinamitar. 17/montanhas rochosas.
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 Apesar do nome ou sobrenome, algumas pessoas ficam realmente conheci-
das pelos apelidos. Inclusive, não são poucos os casos de pessoas que receberam 
denominações engraçadas, geralmente no período da infância ou da juventude, e 
que mesmo após muitos anos permanecem sendo chamadas de forma diferenciada.

Por vezes, os apelidos envolvem uma qualidade depreciativa, momento no qual 
o “homenageado” se sente desconfortável, e aí se torna inevitável: é o momento em 
que o apelido pega de fato. Em outras situações, os apelidos denotam característica 
física, ou são dados aleatoriamente. Pelo fato de serem engraçados, há quem o adote 
por toda vida, estabelecendo o mesmo como uma espécie de marca.

No município de Entre Rios do Oeste uma personalidade é denominada pelo 
apelido há cerca de 30 anos. Falamos do “Capivara”, ou melhor, Neimar Krone. O 
empresário lida com bom humor, tendo inclusive se tornado referência na churras-
caria que possui justamente pelo apelido.

Capivara relata não se lembrar o motivo pelo qual recebeu o apelido, porém 
enxerga a situação com naturalidade. Prova disso é que as pessoas o chamam de 
Capivara por onde vá. A criatividade e identificação são tamanhas que é vereador de 
quarto mandato, sempre explorando o codinome Capivara.

 

Outro exemplo é o vereador rondonense 
“Gordinho do Suco”. Embora atualmente esteja 
um pouco diferente, Cleiton Freitag desde a 
época da escola era gordinho. Contudo, foi 
profissionalmente que ficou conhecido pelo 
apelido. Isso porque durante anos o hoje 
corretor de imóveis vendia suco em frente ao 
cemitério de Marechal Cândido Rondon.

“Inicialmente eu não gostei, e foi nesse 
momento que o apelido pegou. Faz muitos 
anos que tenho este apelido, tanto que sou 
reconhecido por onde vá como Gordinho do 
Suco”, conta à reportagem. Com o passar do 
tempo o rondonense criou vínculo com o ape-
lido e passou a utilizá-lo na vida pública.

l Verde
O empresário rondonense Rodrigo Pulga, do Disk Chopp do 

Verde, é outro exemplo de pessoa que se tornou reconhecida 
pelo apelido. Ele menciona que participava de disputas espor-
tivas com uma bicicleta de cor verde, tendo sido chamado de 
“Verde” pelo amigo Valdir Lermen.

“O apelido pegou para valer, justamente pela bicicleta verde. 
Eu trabalho o apelido no nome da minha empresa – Disk Chopp 
do Verde. A maioria das pessoas não sabe que meu nome é 

Rodrigo, pois me conhecem por Verde”, destaca.
Ele cita enxergar como bastante positivo 

o fato de ainda hoje ser chamado pelo 
apelido de décadas atrás. “No meu caso, 
gerou uma marca. Tenho o objetivo de no 
futuro criar um produto a ser registrado no 
segmento de chopp. A minha ideia é criar 
o produto Chopp Verde Pilsen Premium”, 

expõe, demonstrando uma rela-
ção de identidade com 

o apelido. 

PRATICAMENTE TODO MUNDO TEM UM

ALGUMAS 
PESSOAS SE 
TORNARAM 

QUASE FAMOSAS 
AO RECEBER 
CODINOMES, 

E HOJE 
UTILIZAM COMO 

REFERÊNCIA

 Capivara (Neimar 
Krone), de Entre 

Rios do Oeste APELIDO Ü

Gordinho do 
Suco (Cleiton 

Freitag), de 
Marechal 

Rondon
 

Chumbinho 
(Marcos 

Hartwig), de 
Marechal 

Rondon
 

l Chumbinho
São aproximadamente quatro décadas em que Marcos Antônio Hartwig é conhecido por “Chumbinho”. Prova disso é que a 

mecânica do Chumbo e do Aldo ficou conhecida em Marechal Rondon por Automecânica Chumbaldo.
“Fui batizado de Chumbinho quando tinha dez anos, mais ou menos em 1980, quando fui trabalhar no Posto de Combustível 

Manske, em Novo Sarandi (Toledo), minha terra natal. Naquela época os carros da Copel eram controlados e identificados com a tarja 
‘Velocidade controlada/limitada’. O responsável pela manutenção da Copel, seu Renê, atendia toda a região e certa vez ao retornar 
de Vila Nova percebeu um ruído estranho no rodado traseiro (tração) da picape D10. Já no posto ele ergueu o rodado traseiro no 
macaco jacaré, engatou uma marcha e pediu para eu dar uma aceleradinha. Foi então que pisei fundo é ultrapassou os 80 km/hora, 
que era a velocidade permitida”, relembra.

A fase trabalho e escola foi marcada naturalmente pelo empresário ser conhecido por Chumbinho. Muitas são as pessoas que o 
conhecem assim. “Hoje em dia ainda existem muitas pessoas que são batizadas com apelidos, porém nem todos acabam pegando a 
ponto de ser utilizado durante a vida. Há casos que geraram bullying, o que em décadas atrás nem se pensava”, menciona.

Chumbinho diz ser indiferente o tratamento pelo nome ou apelido, haja vista que em momento algum se ofendeu. “Uma das 
únicas pessoas que me chama pelo nome é a minha esposa. Atualmente há variação, pois tem que me chame de Chumbinho e 
outros de Chumbo”, exemplifica. 

Ü

Ü

Verde (Rodrigo 
Pulga), também de 
Marechal Rondon

Ü



Social
cristinekempp@gmail.com

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

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

l QUINTA (07)
Catia Francieli, Elisete Rader, Eduardo Batscheke Palavissini, Cirlei 
Neuberker Nascimento Silva, Sidnei de Souza, Diego Sartori, 
Sirlene Dal Pissol  traczynski, Arno Schwingel,  Rejane Bárbara, 
Marilei Gross Schardong, Lucas Bressan, Ondina Willemann, 
Raquel Santos, Elaine Puresa, Mellissa Dallabona, Maria Liz 
Knebel

l SEXTA (08)
Ricardo Abilio Eich, Sonia Meller, João Maria Monteiro, Maria 
Guilhermina, Celia Madalena de Almeida, Yasmim Ledur, Alan 
Diego Berghofer, Jéssica Haas Miranda, Luíza Caroline, Marlina 
Kaulfuss, Giovane Stefan, Rudinei Fruhauf

l SÁBADO (09)
Cláudia Braga Silva, Marcos Werlang, Juliana Siebert Siebert, 
Fabí Schuster VieiraJanete Notter, Maiara Kuhn, Marcia Rossetto, 
Vandir Jonas Bresolin, Denise Baier, Silvio Alves, Layanna 
Fernanda, Leticia Back, Egomar Schmidt, Cleiton Mallmann, 
Maiqueli Johann Satz

l DOMINGO (10) 
Rosane Zamboni, Noeli Manger, Cleide Heinz, Rosângela Alves, 
Marli Cechelero, Rosane Zamboni, Narelize Lizete Pothin, 
Caroline Martini, Gean Hofer, Marcos Wastowski, Valéria Weiler

l SEGUNDA (11) 
Luciane Bourscheid Dos Santos, Anelise Cardoso Ikert, Davi 
Ferreira, Fernando Kavier Jara, Ivete Malagutti, Schirley Schuck, 
Alice Regina Hass, Eulice Maffei, Silvia Bennemann, Vaniela 
Marcon da Silva, Ilse Vogt, Fernando Xavier, Marlene Moura, 
Laudinei Doerner, Rafael Graebin, Luzia Salete Lunkes, Cassia 
Decker, Vaniela Marcon da Silva, Vilmar Koenig, Douglas Steffler, 
Salete Spies

l TERÇA (12)
Maria Angélica Botelho, Raffa Rodrigo, Alberto Hass, Marlene 
Eckstein, Ivete Kremer Oviedo, Carin Fernanda Emmel Schlosser, 
Ivone Machado, Lorita Von Mühlenm,  Scheila Daiane Dewes, 
Ubiratã Luiz Clasen, Joici Cristiane Weirich Caregnato, Sibeli 
Scheuermann, Aline Schneider

QUARTA (13)
Carla Panasowicz, Daiane Benitez, Vitor Limberger, Isabel Wolf, 
Clau Schoninger, Carolayn Pletsch, Raquel Adriane Uecker, 
Katherine Narahara, Laís Bartz 

l QUARTA (14)
Alex Wutzke, Regina Uehlein Kaiser, Joseli Bard, Thais Rech, Lucia 
Berndt Sturm, Maristela Wundrak, Waleska Nayane Müller Barão 
de Mello, Rauana Rosário

Aniversariantes da Semana  

 O tim tim da semana vai para a Carla que é 
esposa do vice-prefeito e secretário da Saúde de 

Mercedes,  Alex Graunke. Ela aniversária no dia 09

Vanessa Wommer e Laércio Bet casaram-se no dia 26 de março. A foto 
é um belo registro da Revelest By Jones Souza

Quem aniversariou na última terça-feira (05) foi o vereador e 
presidente da Câmara dos Vereadores de Entre Rios do Oeste, Valdeir 

Sales. Na foto ele está acompanhado da esposa Lucinéia

A rondonense 
Cirlei Neubeker 

Nascimento Silva 
é quem completa 

mais um hoje 
(07) mais ano 

de vida no dia. 
Felicidades!

O casal Rafael Graebin e Salete Kronbauer, de Nova Santa Rosa, 
comemoram o aniversário dele no próximo dia 11
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Eisbein será servido nesta 
sexta-feira em Nova Santa Rosa

JANTAR TÍPICO ALEMÃO ACONTECERÁ NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE CATÓLICAÜ
 Está programado para sex-

ta-feira (08), às 20 horas, a 30ª 
edição do tradicional jantar típico 
alemão Eisbein (joelho de porco), 
em Nova Santa Rosa. O evento 
acontecerá no pavilhão da Comu-
nidade Católica.

As fichas são comercializadas 
antecipadamente ao valor de R$ 
65, enquanto na hora custarão R$ 
70. Quem adquirir a ficha ganha 
uma caneca de chope. Além disso, 
haverá venda de chope no jantar e 

 Até o dia 12 de abril, a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) - Subseção de Marechal 
Cândido Rondon - e a Caixa 

de Assistência dos Advogados 
(CAA) realizam a campanha de 
doações denominada “Páscoa 
Solidária”. O objetivo é arreca-
dar barras de chocolate (para a 
confecção de ovos de Páscoa), 

bombons, doces, bolachas, 
casquinhas de amendoim e 

produtos de higiene bucal, em 
favor do Centro de Atendimento 

à Família (CAF). 
Localizado no bairro Bota-

fogo, o CAF atende a 98 crianças 
de 6 a 14 anos de idade. As 

doações devem ser entregues 
na sede da Subseção da OAB, 

na Rua Dom João VI, ao lado do 
Fórum da comarca.

Conforme a advogada Fran-
cielli Sachser, atual delegada da 
Caixa de Assistência dos Advo-
gados em Marechal Rondon, 

para quem quiser contribuir com 
a campanha, mas através da 

doação em dinheiro, está dispo-
nibilizada a chave PIX (celular) 
45999732505. O comprovante 
do repasse, para fins de con-
trole, pode ser encaminhado 
para o Whatsapp (45) 99134-
5120, da sede local da OAB.

O dinheiro arrecado será 
utilizado na compra de mais 

itens para a campanha. A última 
campanha de Páscoa da subse-
ção rondonense da OAB ocorreu 
em 2018, com grande sucesso. 

 A Secretaria de Assistência Social 
de Pato Bragado realizará de 18 
a 29 de abril, a edição 2022 da 
Campanha do Agasalho. Durante 
esse período a população poderá 
doar diversos artigos como roupas 
e calçados de inverno que serão 
destinados às mais de 200 famílias 
cadastradas nos programas sociais.

Os preparativos para que a 
comunidade se engaje, seja nova-
mente solidária e efetue o repasse 
de peças em bom estado, já ini-
ciaram com os alunos do Centro 
de Convivência da Criança e do 
Adolescente (CCCA).

De segunda-feira (04) até o pró-
ximo dia 11, elas estão participando 
de um concurso de frases e escolha 
do melhor desenho. Ambos irão 
compor o cartaz de divulgação da 
campanha. Além disso, os vence-
dores da melhor frase e desenho 

 O Núcleo Automotivo da Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon (Acima-
car) realizou, na semana passada, o 
repasse de 50 quilos de alimentos 
para o Asilo Lar Rosas Unidas.

Os mantimentos foram arreca-
dados com a realização do Curso 
de Mecânica Básica para Mulhe-
res, que aconteceu no dia 15 de 
março, na Mecânica do Marcão, 

em Celebração ao Dia Internacional 
da Mulher.

O evento contou com a partici-
pação de 50 mulheres que pude-
ram aprender, de forma teórica e 
prática, informações acerca dos 
principais componentes do veículo, 
funcionamento e os procedimen-
tos técnicos recomendados para 
uma manutenção preventiva e 
eficiente.

A prefeitura de Mercedes rea-
liza a partir desta quinta-feira (07) 
um novo “Arrastão de Limpeza”, 
na sede municipal e nos distritos. 
Os moradores devem deixar em 
frente aos domicílios materiais 
como: entulhos, galhos, móveis 
velhos, pneus, recicláveis, dentre 

outros. A ação também será reali-
zada nos distritos de Arroio Guaçu 
e Três Irmãs.

Além de auxiliar na zeladoria 
do município, o arrastão tem como 
objetivo deixar os lugares limpos e 
assim, eliminar possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.

Núcleo Automotivo da 
Acimacar repassa alimentos 

ao Asilo Lar Rosas Unidas

Mercedes realiza “Arrastão de 
Limpeza” na cidade e nos distritos

l Quinta-feira (07): Arroio Guaçu
l Sexta-feira (08): Três Irmãs
l Segunda-feira (11) em diante: sede municipal

PROGRAMAÇÃO

 Advogada Francielli Sachser, 
delegada da Caixa de Assistência 

dos Advogados: “Pedimos a 
contribuição da comunidade” 

OAB rondonense 
desenvolve a 

campanha “Páscoa 
Solidária”

DIVULGAÇÃO

 Ü

 MARILI KOEHLER

Pato Bragado promove concurso de frases 
e desenhos à Campanha do Agasalho

 DIVULGAÇÃO 
som ao vivo animado pela banda 
Focku’s do Paraná.

O evento é promovido pela 
Associação Comercial e Industrial 
de Nova Santa Rosa (Acinsar), e 
conta com o apoio da prefeitura 
de Nova Santa Rosa.

O presidente da Acinsar, 
Gilberto Klais (o Giba), e o vice 
Kássio Rusch, convidam a todos 
os munícipes e moradores da 
região para prestigiarem o jantar. 
“O objetivo é servir cerca de 400 
refeições”, dizem.

As fichas podem ser adquiri-
das na Acinsar ou pelos telefones 
(45) 3253-1304 e WhatsApp (45) 
99933-6273.

Giba e Kássio, presidente 
e vice da associação 

comercial, estendem os 
convites aos munícipes e 

moradores da região

 Ü

serão premiados. A revelação será 
no dia 11 de abril no CCCA.

Conforme a secretária da pasta, 
Arlete Gross Schneider, os pontos 
de coleta estarão distribuídos no 
comércio local e setores públi-
cos, a partir do dia 18 de abril, 
e a entrega dos donativos será 
na primeira semana de maio. Ela 
informa ainda que todas as famí-
lias também receberão cobertores 
novos adquiridos pela secretaria.

A expectativa da secretária 
é de que centenas de peças de 
roupas e calçados usados sejam 
doados, auxiliando as famílias 
a enfrentar o inverno com mais 
dignidade”, completa.

Expectativa da 
secretária é de que 
centenas de peças 

de roupas e calçados 
usados sejam doados

 Ü
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PROJETO ESTÁ BASEADO NOS PRINCÍPIOS E VALORES DO COOPERATIVISMO POR MEIO DE ATIVIDADES EDUCACIONAISÜ

Escola de Quatro Pontes recebe 
material de apoio do Cooperjovem

 Foi iniciada na segunda-feira 
(04), no Centro de Saúde Eugênio 
Schwanke, em Entre Rios do Oeste, 
a campanha de vacinação contra 
a influenza. O primeiro grupo a 
ser imunizado esteve formado por 
idosos e trabalhadores da saúde.

O secretário municipal de Saúde, 
Jair Bokorni, lembra que os cidadãos 
devem comparecer ao Centro de 
Saúde munidos do cartão SUS e do 
cartão de vacina, das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 17h.

INFLUENZA
A gripe é uma infecção aguda 

do sistema respiratório, provocada 
pelo vírus da influenza, com grande 
potencial de transmissão. Existem 
quatro tipos de vírus: A, B, C e D.

Os principais sintomas são: febre, 
dor de garganta, tosse, dor no corpo 
e dor de cabeça. O quadro clínico 
em adultos sadios pode variar de 

 A Escola Municipal Dona Leo-
poldina, de Quatro Pontes, atra-
vés dos alunos do 4º ano, recebeu 
na segunda-feira (04) material de 
apoio do programa Cooperjovem. A 
entrega, sendo a primeira, foi feita 
pelo diretor-presidente da Copagril, 
Ricardo Chapla, e os assessores de 
cooperativismo ao prefeito João 
Laufer, a secretária de Educação, 
Cultura e Esportes, Araceli Basso 
Tauchert, diretora Paula Becker, 
orientadora Leila Adams, super-
visora Ruth Juwer e à professora 
Lara Goes. O gerente da unidade 
local da Copagril, Genesio Seidel, 
também participou do ato. 

O programa Cooperjovem 
tem o intuito de disseminar a 
cultura da cooperação, baseada 
nos princípios e valores do coope-
rativismo por meio de atividades 
educacionais. Com este objetivo e 
preocupada em contribuir com o 
desenvolvimento da comunidade 
onde está inserida, a Copagril, em 
parceria com o Sescoop, as Secre-
tarias de Educação da região e 
diretorias de ensino, alinhada 
com as competências da Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC), realiza um trabalho 
comprometido com a trans-
formação social para promover 
a educação cooperativista, edu-
cação empreendedora, educação 

financeira e a educação ambiental.
A BNCC reforça que a “edu-

cação deve afirmar valores e esti-
mular ações que contribuam para 
a transformação da sociedade, 
tornando-a mais humana, social-
mente justa e, também, voltada 
para a preservação da natureza” 
(BRASIL 2013). “A importância da 
reformulação da metodologia 
do programa Cooperjovem, com 

abrangência de novos eixos para 
além da educação cooperativista, 
como educação ambiental, finan-
ceira e o empreendedorismo, de 
acordo com a BNCC-Base Nacional 
Comum Curricular, faz com que 
o programa se torne um forte 
aliado no trabalho do professor em 
sala de aula”, afirma a assessora 
de cooperativismo da Copagril, 
Adriele Hagemann.

Desde 2006, em parceria 
com inúmeras escolas do Ensino 
Fundamental, são desenvolvidos 
trabalhos do Cooperjovem. Atu-
almente, são 24 escolas que tra-
balham com o programa, sendo 
de Marechal Cândido Rondon, 
Quatro Pontes, Mercedes, Pato 
Bragado e Guaíra. 

Por meio de material didá-
tico, cursos, palestras, conteúdo 

interdisciplinar, projetos, dinâmicas 
e jogos cooperativos, o programa 
difunde o cooperativismo para cerca 
de 842 alunos e aproximadamente 
41 professores de maneira direta. 
Também envolve outros alunos 
das escolas, os pais dos alunos 
de maneira indireta e área admi-
nistrativa das escolas e as comu-
nidades, promovendo, assim, a 
cultura da cooperação. 

VANDERLEIA KOCHEPKA

Estudantes, autoridades, diretores da Copagril e direção da escola

 A Secretaria de Fazenda de 
Marechal Cândido Rondon lem-
bra os contribuintes que o prazo 
para pagamento de impostos com 
desconto segue aberto até o dia 
11 de abril. 

Para pagamento do IPTU, 
Alvará e Taxas da Vigilância Sani-
tária, em parcela única, será conce-
dido 8% de desconto. A guia pode 
ser emitida pelo contribuinte, por 
meio da internet, no site: www.mcr.
pr.gov.br. Basta clicar no banner 
“IPTU 2022”, que está publicado 
nas cores azul e amarela, e digitar 
o número do cadastro imobiliário, 
cadastro econômico ou CPF do 
contribuinte e escolher a opção à 
vista. O mesmo vencimento vale 
para o contribuinte que deseja 
efetuar o pagamento parcelado, 
sendo o IPTU e coleta de lixo em 

seis vezes e demais tributos em três 
vezes. Todavia, não há desconto 
nas opções parceladas.

O secretário de Fazenda, Car-
melo Daronch, informa que devido 
ao atraso na confecção dos carnês 
pela empresa gráfica contratada, 
poderão ocorrer eventuais atrasos 
na entrega, de responsabilidade da 
empresa de Correios e Telégrafos 
(ECT). Por isso, a internet passa 
a ser a alternativa mais rápida.

“O contribuinte que tiver difi-
culdade em imprimir o carnê 
on-line ou não receber até a data 
próxima do vencimento, poderá 
se dirigir até a agência dos Cor-
reios ou ainda diretamente na 
Secretaria de Fazenda, na pre-
feitura, para que um servidor 
auxilie na impressão”, destacou 
o secretário.

IPTU, Alvará e taxas podem ser 
pagos até o dia 11 com 8% de 

desconto em Marechal Rondon

Inicia a campanha de vacinação contra 
a influenza em Entre Rios do Oeste

intensidade, enquanto nas crianças a 
temperatura pode atingir níveis mais 
altos, ocasionando bronquite ou 
bronquiolite. Os idosos geralmente 
apresentam sintomas febris, embora 
a temperatura não seja tão alta.

Outros sinais e sintomas da gripe 

costumam ser marcados por cala-
frios, mal-estar, cefaleia, mialgia, 
dores nas articulações, e secreção 
nasal excessiva. Podem ainda estar 
presentes: diarreia, vômito, fadiga, 
rouquidão, olhos avermelhados e 
lacrimejados. 

Jair Bokorni, 
secretário de 
Saúde de Entre 
Rios do Oeste
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Fale com seu gerente 
ou acesse sicredi.com.br/investimentos

Por que 
investir

com a 
gente?

Aqui seu investimento 
rende mais do que dinheiro.

POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA
PREVIDÊNCIA

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

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

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

Invista 
com o
Sicredi.

Avenida Roda D’Água está 
sendo duplicada e revitalizada

TRATA-SE DA EXTENSÃO ENTRE O TREVO DO CONTORNO SUL/AVENIDA ÍRIO WELP ATÉ O CLUBE DE CAMPO RODA D´ÁGUAÜ
A empresa Personal Serviços de 

Pavimentação Eireli está promovendo 
a execução de revitalização da extensão 
entre o trevo do Contorno Sul/Avenida 
Írio Welp até o Clube de Campo Roda 
D’Água, que conforme a Lei nº 4.809, de 
9 de novembro de 2015, é denominada 
de Avenida Roda D´Água. As obras con-
sistem na duplicação, implantação de 
meio-fio, ciclovia, calçada e asfaltamento. 
O investimento é de R$ 2.055.816,88, com 
recursos próprios do município.

A atual administração já realizou a 
duplicação e revitalização da Avenida 
Írio Welp, deste a Avenida Rio Grande 
do Sul, até o trevo de acesso ao Lotea-
mento Gralha Azul, onde já investiu outros 
cerca de R$ 3 milhões. O trevo também 
é obra realizada em 2020, quando foram 
investidos mais R$ R$ 330 mil.

Outra licitação realizada recentemente 
foi para a implantação de iluminação 
pública em trechos das avenidas Írio Welp 
e Roda D´Água. A empresa vencedora 
do certame foi a Engezys Instaladora 
Elétrica Ltda. O valor do investimento 
será de R$ 426.800,00.

 ASSESSORIA

ÜO investimento é de R$ 2.055.816,88, com recursos próprios do município
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares (têxteis) e curativos especiais para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades descentralizadas. 
Valor Máximo: R$1.513.289,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 01 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 28 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 28 de abril de 2022, na 
plataforma Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal BLL 
Compras – https://bll.org.br/. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 31 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

(Republicação) 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos, materiais médico-hospitalares e outros para atendimento da 
demanda das unidades de Saúde municipais. 
Valor Máximo: R$594.963,04 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 06 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 25 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 25 de abril de 2022, na 
plataforma Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal BLL 
Compras – https://bll.org.br/. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 05 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022, através do Sistema de Registro de Preços e 
exclusivo para ME/EPP conforme L.C. nº 123/2006 e suas alterações. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas para eventos e 
solenidades oficiais do município. 
Valor Máximo: R$977.193,52 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 01 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 27 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 27 de abril de 2022, na 
plataforma Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal BLL 
Compras – https://bll.org.br/. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 31 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022, através do Sistema de Registro de Preços e 
exclusivo para ME/EPP conforme L. C. nº 123/2006 e suas alterações. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de argamassa, cimento e piso cerâmico para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Educação. 
Valor Máximo: R$27.538,50 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 01 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 28 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 28 de abril de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 31 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, através do Sistema de Registro de Preços e 
exclusivo para ME/EPP conforme L. C. nº 123/2006 e suas alterações. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de materiais para testes psicológicos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Educação. 
Valor Máximo: R$12.094,10 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 01 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 27 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 27 de abril de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 31 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico do acesso ao Parque Industrial II – Av. Rio Grande do Sul, com área 
de 10.465,80 m², com recursos através do FINISA e Município. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 195/2021, firmado em 28/09/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI 
CNPJ DA CONTRATADA: 19.268.196/0001-28 
RESPONSÁVEL: Laerte Rafael Schneider 
PRAZO: Vigência: 06/09/2022 
VALOR: Inalterado. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de vigência por 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 03/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Laerte 
Rafael Schneider. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624c3853c54af 
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: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020 
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza, a ser prestado no Paço Municipal Arlindo Alberto Lamb e na 
Rodoviária Municipal Germano Bosenbecker. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 287/2020, de 30/10/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.959.902/0001-00 
RESPONSÁVEL: Leandro dos Santos Diniz 
VALOR: R$ 54.173,22 (cinquenta e quatro mil cento e setenta e três reais e vinte e dois centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do contrato baseado na Convenção Coletiva da 
Categoria (SIEMACO). 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 30/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Leandro 
dos Santos Diniz. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624c3c9c5354f 
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: PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2018 
OBJETO: Contratação de serviços de copeiragem. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 231/2019, firmado em 16/10/2019. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: EDEN PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA – EIRELI 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.959.902/0001-00 
RESPONSÁVEL: Leandro dos Santos Diniz 
VALOR: R$ 7.848,98 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93 da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços, baseado na convenção 
coletiva da categoria – SIEMACO, retroativo a fevereiro/2022. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Leandro 
dos Santos Diniz. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624c330435752 
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: PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2019 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro para Frota Municipal. 
ESPÉCIE: Oitavo Termo Aditivo do Contrato nº 263/2019, de 05/12/2019. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 
CNPJ DA CONTRATADA: 61.074.175/0001-38 
REPRESENTANTE: Alexandre Ponciano Serra 
VALOR: R$ 2.754,32 (dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: 65, I, “a” e “b”, § 1º, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Inclusão de 01 (um) veículo na apólice de seguros da frota municipal.  
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 01/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço:  https://c.atende.net/p624c2e260e3f9 
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 25/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico na Rua Campo Grande e execução de pavimento asfáltico nas Ruas 
Dos Cravos e Crisântemo, no Bairro Higienópolis. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 254/2021, firmado em 16/11/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.929.130/0001-64 
RESPONSÁVEL: Marcos Eduardo Lorini Varisco 
VALOR: R$ 15.459,84 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 
PRAZO: Execução: 01/05/2022 e Vigência: 31/05/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” e § 1º e Art. 57, § 1º, I e II, da Lei de Licitações e Contratos nº 
8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo de meta física e prorrogação do prazo de execução e vigência por 02 (dois) 
meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 31/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marcos 
Eduardo Lorini Varisco. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624c432bd129d 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico na Rua Campo Grande e execução de pavimento asfáltico nas Ruas 
Dos Cravos e Crisântemo, no Bairro Higienópolis. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 254/2021, firmado em 16/11/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.929.130/0001-64 
RESPONSÁVEL: Marcos Eduardo Lorini Varisco 
VALOR: R$ 9.177,45 (nove mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Supressão de meta física. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 31/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marcos 
Eduardo Lorini Varisco. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624c43e809f08 
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 27/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico no Bairro Marechal. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 252/2021, firmado em 12/11/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.929.130/0001-64 
RESPONSÁVEL: Marcos Eduardo Lorini Varisco 
VALOR: R$ 74.215,97 (setenta e quatro mil duzentos e quinze reais e noventa e sete centavos). 
PRAZO: Execução: 23/04/2022 e Vigência: 25/05/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” e § 1º e Art. 57, § 1º, I, da Lei de Licitações e Contratos nº 
8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo de meta física e prorrogação do prazo de execução e vigência por 02 (dois) 
meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 25/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marcos 
Eduardo Lorini Varisco. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624c48dd43486 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico no Bairro Marechal. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 252/2021, firmado em 12/11/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.929.130/0001-64 
RESPONSÁVEL: Marcos Eduardo Lorini Varisco 
VALOR: R$ 67.122,09 (sessenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e nove centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Supressão de meta física. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 25/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marcos 
Eduardo Lorini Varisco. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624c495a57095 
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 46/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 
CNPJ: 05.340.639/0001-30 
REPRESENTANTE: Rodrigo Mantovani 
OBJETO: Contratação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, em redes 
de postos credenciados, através de cartões magnéticos, para a frota municipal. 
VALOR: R$ 4.913.595,57 (quatro milhões novecentos e treze mil quinhentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e sete centavos). 
VALIDADE: 31/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 31/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p624c4f45a3931 
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 33/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A 
CNPJ: 05.912.018/0001-83 
REPRESENTANTE: RICARDO DA CONCEIÇÃO 
OBJETO: Aquisição de dietas enterais, fórmulas infantis e módulo de suplementação via oral e enteral, para 
suprir a demanda de atendimentos na Farmácia Básica. 
VALOR: R$ 239.850,00 (duzentos e trinta e nove mil e oitocentos e cinquenta reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p624c1be03594b  
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 45/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS 
CNPJ: 35.230.250/0001-00 
REPRESENTANTE: Cledenir Alves Da Silva 
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção em alvenaria com fornecimento de materiais, para atender 
as necessidades de manutenção nos imóveis das Secretarias Municipais. 
VALOR: R$1.393.998,20 (um milhão, trezentos e noventa e três mil novecentos e noventa e oito reais e vinte 
centavos). 
VALIDADE: 21/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 21/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p624c1ec05ed58  
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 045/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 014/2022 
OBJETO: Aquisição de roçadeiras e acessórios para a manutenção de roçadeiras da Secretaria de 
Infraestrutura. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Ponto Certo Máquinas Industriais Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 04.774.088/0001-50 
REPRESENTANTE: Jair Paulo Zimmer 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$13.831,20 
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 23 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Ponto Certo Máquinas Industriais Ltda. Testemunhas: Jefferson Evandro Dahmer, 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Walter Carneiro Kruger, Fiscal de Contrato - SMI 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p6241c135a7ed6 
ou diretamente no 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 049/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 017/2022 
OBJETO: Aquisição de 1.500 (mil e quinhentos) pacotes de papel higiênico para atender a demanda das 
Secretarias Municipais de Administração e Saúde, bem como suas unidades descentralizadas. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Hoffmeister & Iastrombeck Comercio Atacadista de Embalagens Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 35.217.891/0001-17 
REPRESENTANTE: Leandro Requiel Hoffmeister 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$4.875,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 29 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Hoffmeister & Iastrombeck Comercio Atacadista de Embalagens Ltda. Testemunhas: 
Marcelo Silveira Portela, Secretário Municipal de Administração e Marciane Maria Specht, Secretária 
Municipal de Saúde. 
 

* Documento na íntegra disponível através do site: 
www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 08/2022 
OBJETO: Contratação de inscrições para o curso denominado Licitações Públicas na jurisprudência dos 
Tribunais de Contas e Estudos de Casos. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: ICGP Treinamentos Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 31.644.353/0001-58 
REPRESENTANTE: Romilda Gonçalves de Oliveira 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 40 (quarenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$5.880,00 
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 01 de abril de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e ICGP Treinamentos Ltda. Testemunhas: Marcelo Silveira Portela, Secretário Municipal de 
Administração e Rodrigo Emerson Copetti, Fiscal de Contrato - SMAD 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p624c70c606eb6 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 88/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 019/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento 
ao disposto na Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, de 21/06/93, Art.24, inciso II, e tendo em 
vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da Comissão de Licitações, exarado no 
procedimento Dispensa nº 019/2022, para a aquisição de letreiro para fachada e placas de 
identificação, instalados, para a Unidade de Saúde São Francisco, conforme necessidade 
justificada nos autos de Dispensa de Licitação, torna público a presente ratificação da justificativa 
de Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: Aquisição de letreiro para fachada e placas de identificação, instalados, 
para a Unidade de Saúde São Francisco. O prazo máximo para fornecimento do material 
instalado é até o dia 05/04/2022, conforme rotina descirta no Termo de Referência, anexo aos 
autos do processo. O prazo de execução do contrato será de 30 (trinta) dias enquanto a vigência 
será de 60 (sessenta) dias. O pagamento será efetuado conforme a aquisição do objeto, em até 05 
(cinco) dias após a instalação e aceite do objeto. Este objeto será fornecido pela empresa CR2 
COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.149.253/0001-18, 
estabelecida na Avenida Rio Grande do Sul, nº 3223, Parque Industrial II, Município de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná, através de Dispensa de Licitação, ao valor total de máximo de 
R$3.950,00 (Três mil, novecentos e cinquenta reais). 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada na Lei de Licitações e Contratos n° 
8.666/93, de 21/06/93, Art.24, inciso II. Gabinete do Prefeito, em 04 de abril de 2022. (a.a.) Marcio 
Andrei Rauber - PREFEITO 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 
 

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Inexigibilidade nº 007/2022, para a 
contratação de empresa para realização de 02 (duas) inscrições para participação de conselheiros 
tutelares no 3º Encontro Entre Amigos do Paraná, torna público a presente justificativa de inexigibilidade, 
na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de empresa para realização de 02 (duas) inscrições para participação de 
conselheiros tutelares no 3º Encontro Entre Amigos do Paraná. As inscrições serão realizadas conforme 
rotina descrita no Termo de Referência, anexo aos autos do processo. O prazo de execução se dará em 
conformidade com as datas do evento, enquanto a vigência do contrato será de 30 (trinta) dias. O pagamento 
será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis. O valor máximo deste processo será de R$1.860,00 (Mil, 
oitocentos e sessenta reais). Este objeto será executado pela empresa BOLA – LOCAÇÕES PARA 
EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.745.700/0001-08, estabelecida na Rua Mato Grosso, nº 364, 
Bairro Parque dos Estados, Município de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, através de 
Inexigibilidade de Licitação. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, inciso II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93. Gabinete do Prefeito, em 31 de março de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 018/2022 

 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 018/2022, para a 
Contratação de serviços de dosimetria de radiação e concessão do direito ao uso de dosímetros, 
para o setor de raio-x da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, torna público a presente ratificação da 
justificativa de Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviços de dosimetria de radiação e concessão do direito ao uso 
de dosímetros, para o setor de raio-x da UPA - Unidade de Pronto Atendimento. O serviço deverá ser 
realizado conforme indicado no Termo de Referência, anexo a este processo. O prazo de execução do 
contrato será de 12 (doze) meses. O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias após o recebimento 
da nota fiscal, que será emitida após o recebimento da primeira remessa de dosímetros. O valor total a ser 
pago será de R$ 1.399,80 (Um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Este objeto 
será fornecido pela empresa PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA., inscrita no 
CNPJ sob nº 87.389.086/0001-74, estabelecida na Rua Rui Barbosa, nº 118, Bairro Vila Jardim América, 
Município de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul.  

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93, conforme devidamente justificado no processo licitatório. 
Gabinete do Prefeito, em 30 de março de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO  
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 08/2022 

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

disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação 
da Comissão de Licitações, exarado no procedimento para a Contratação de 12 (doze) inscrições para o 
curso denominado Licitações Públicas na jurisprudência dos Tribunais de Contas e Estudos de 
Casos, conforme informado nos autos, acima referidos. Assim torno público a presente justificativa de 
inexigibilidade na forma seguinte:  

OBJETO: Contratação de 12 (doze) inscrições para o curso denominado Licitações Públicas 
na jurisprudência dos Tribunais de Contas e Estudos de Casos, com carga horária total de 12 (doze) 
horas, a realizar-se nos dias 07 e 08 de abril de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu. Para tanto, contratamos 
a empresa ICGP - Treinamentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 31.644.353/0001-58, estabelecida na 
Rua Rio de Janeiro, nº 1.718, Centro, no Município de Cascavel, Estado do Paraná, conforme documentos 
anexos ao processo, ao preço total de R$ 5.880,00 (Cinco mil, oitocentos e oitenta reais). O pagamento 
será efetuado conforme a efetivação dos cursos e a apresentação da nota fiscal, em 10 (dez) dias. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, inciso II, com o Artigo 13 da Lei nº 
8.666/93, de 21-06-1993. 
Gabinete do Prefeito, em 1º de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento imediato. 
Objeto: Aquisição de 06 (seis) veículos utilitários tipo "pick up", cabine dupla, 0 (zero) Km, para atender a 
demanda das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Mobilidade. 
Valor Máximo: R$708.000,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 07 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 29 de 
abril de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 29 de abril de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 06 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 015/2022 
OBJETO: Contratação de curso de formação de professores na área de educação infantil, gestão e 
organização da educação e educação inclusiva. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Associação dos Municípios do Oeste do Paraná - AMOP 
CNPJ DO CONTRATADO: 75.907.576/0001-36 
REPRESENTANTE: Leonaldo Paranhos da Silva 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$9.230,00 
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 28 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e AMOP. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, Secretário Municipal de Educação 
e João Carlos Klein, Fiscal de Contrato - SMED 
 

* Documento na íntegra disponível através do site: 
www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022. 

O MUNICÍPIO de MARECHAL CÂNDIDO RONDON, torna público que 

às 08:30 horas do dia 26 de abril de 2022, na Portal de compras do Governo 

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

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

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

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL  PRAZO 

AUTOMÓVEL              

7 PASSAGEIROS 
01 R$129.890,00 120 DIAS 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 

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

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

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

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

Marechal Cândido Rondon, 05 de abril de 2022. 

João Mauro Liell - Pregoeiro 

 

      
 

 
 
 
 
 

ERRATA 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2022* Publicado em: 24/03/2022 - Órgão: Diário Oficial do Município – Edição nº 
2458 – pg 43; Publicado em: 24/03/2022 - Órgão: Jornal Tribuna do Oeste – Edição 206 – 14 Onde lê-se: Marechal  
Cândido Rondon-PR, 22 de março de 2021. Leia-se: Marechal Cândido Rondon-PR, 22 de março de 2022.  
Marechal Cândido Rondon (PR), em 29 de março de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão na Forma Eletrônica nº 08/2022 Tipo: Menor Preço Regime de Compra: Menor preço por Item 
Objeto: Aquisição de Conjuntos Motobombas Submersas para poço tubular profundo, a serem instaladas em unidades 
operacionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Candido Rondon - PR. Valor Máximo: R$ 234.786,00 
(duzentos e trinta e quatro mil setecentos e oitenta e seis reais). Recebimento de propostas:  Até às 09:00 horas do dia 
26 de abril de 2022. Realização da Sessão Pública/Local de Abertura: A sessão pública iniciará às 09:00 horas do dia 26 
de abril de 2022, no Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br  Edital: O Edital estará disponível aos 
interessados no SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, situada à 
Rua Santa Catarina, 750, centro, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 
17h00min, ou através do site: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e fazer o 
download do arquivo.  Dúvidas: Por e-mail: licita@saaemcr.com.br  ou pelo Fone: (45) 3284-5903 ou 3284-5909, no horário 
normal de expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 06 de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo 
Portaria Municipal 100/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 22/2022* 
Processo de Compras nº 29/2022 – Dispensa nº 18/2022  

OBJETO: Contratação de empresa para cessão de uso de software de gerenciamento de cartão ponto, para controle legal 
da frequência dos servidores da autarquia, com comodato de 02(dois) equipamentos. CONTRATANTE: Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon (PR) – CNPJ: 76.878.669/0001-42 CONTRATADO: Workserv 
Desenvolvimento e Comércio de Softwares Ltda. (Binar Tech) CNPJ: 10.786.517/0001-01 RESPONSÁVEL: Carlos Eduardo 
Zanquetta Cardozo VALOR GLOBAL: R$ R$ 16.320,00 (dezesseis mil, trezentos e vinte reais) EXECUÇÃO: 20/04/2022 a 
20/04/2024 VIGÊNCIA: 20/04/2022 a 30/04/2024 DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon – PR, em 31 de 
março de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; e Carlos Eduardo Zanquetta Cardozo, contratada.    * Documentos na 
íntegra disponíveis em: www.saaemcr.com.br – link: Licitações. 
Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 05 de abril de 2022. 

RESULTADO DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTATOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022. 
1º Lugar Empresa: Fabrimaq Tornearia de Máquinas Agrícolas e Industrial – ME CNPJ: 11.365.900/0001-Valor: 
5931.500,00. De conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações subsequentes, fica estabelecido o prazo 
legal para apresentação de recursos e manifestações. Informamos ainda que a Ata da Sessão encontra-se na integra no 
site: www.saaemcr.com.br link: licitação. É o nosso parecer, concluindo os trabalhos prévios desta Licitação. Luis Fernando 
Barboza Behling Presidente CPL Vitor Giacobbo Diretor Executivo 

Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 06 de abril de 2022 
Assunto: ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 

À Empresa Fabrimaq Tornearia de Máquinas Agrícolas e industrial – ME  CNPJ: 11.365.900/0001-59 Valor:  $ 31.500,00 
Prezados Senhores: Diante do resultado de julgamento pela comissão de licitações desta Autarquia Municipal, e, de 
conformidade com a vossa proposta, determino o que segue: Tendo em vista o prazo recursal, em conformidade com o 
Artigo n.º 109 da Lei n.º 8.666/93, observado pela documentação do processo, assim como os demais documentos, 
observado também que o valor ofertado está de acordo com os valores máximos exigidos no edital, e diante da necessidade 
da Autarquia, após abertura, verificação e julgamento da proposta feitas através da Comissão Permanente de Licitações da 
Autarquia Municipal, do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 03/2022 do dia 07/03/2022 e Parecer Jurídico 
exarado, torno público a Adjudicação/Homologação do referido certame estando desta forma AUTORIZADO a executar 
os serviços de conformidade com a vossa Proposta, obedecendo aos prazos para início dos serviços, devendo para tanto 
ser necessárias ao atendimento FISCAL e LEGAL do referido procedimento, combinado com a Lei Federal nº 
8.666/93. Atenciosamente, Vitor Giacobbo Portaria Municipal nº 100/2021. 
 
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 06 
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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  Na pauta estão a apresentação dos 
relatórios de atividades contábil da gestão 
2021/2022, alterações no Estatuto Social, 
eleição e posse da Diretoria e Conselho 
Fiscal. Chapas podem ser inscritas até quin-
ta-feira (07).

A Associação Comercial e Empresarial 
de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) 
convoca todos os associados à entidade para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária (AGOE), a ser realizada no 
dia 12 de abril, terça-feira, às 18h30, no 

Auditório Dirceu da Cruz Vianna.
Na pauta, estão a apresentação dos rela-

tórios de atividades e contábil da gestão 
2021/2022, leitura, apreciação e votação de 
propostas de alteração no Estatuto Social 
da entidade, eleição e posse da diretoria 
para gestão 2022/2023 e eleição e posse 
do Conselho Fiscal para gestão 2022/2023.

Seguindo os dispostos no estatuto da 
entidade, a inscrição de chapas para con-
correr a Diretoria da Acimacar podem ser 
realizadas até quinta-feira (07). 

 O comandante do Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron), tenente-coronel André 
Dorecki, esteve na tarde desta terça-feira (05) 
na prefeitura de Marechal Cândido Rondon, 
quando apresentou o pedido para incluir 
eventos alusivos aos dez anos de atividades 
do BPFron no calendário do aniversário de 
62 anos de emancipação político-adminis-
trativa do município.

Dorecki, que veio acompanhado pelo 
subcomandante e major Divonsir, e pelo 

responsável da área de área de relações 
públicas, tenente Pra e Silva, se reuniu com 
os secretários municipais de Mobilidade 
Urbana, coronel Welyngton Alves da Rosa, 
e de Cultura, Tioni de Oliveira, e com o 
diretor-presidente da Fundação Promotora 
de Eventos (Proem), Claudio Köhler.

Entre as possibilidades constam a realiza-
ção de um desfile militar, além de um evento 
de caráter social no parque de exposições, 
com datas a definir. 

Mercedes intensificará notificação para 
donos que não fizerem a limpeza dos terrenos

PROPRIETÁRIOS QUE FOREM NOTIFICADOS E INSISTIREM EM NÃO REALIZAR A LIMPEZA SERÃO MULTADOS Ü
A Prefeitura de Mercedes irá intensificar a 

fiscalização de terrenos baldios abandonados e 
sem manutenção. Os lotes com alta vegetação 
daninha, lixos e entulhos, contribuem para a 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, trans-
missor de doenças como a Dengue, além de 
outros bichos e insetos causadores de doenças. 

De acordo com o prefeito Laerton Weber, 
além de auxiliar no paisagismo da cidade a ação 
visa a redução no número de casos de dengue. 
Conforme dados repassados pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, até o momento haviam sido 
registrados 126 casos notificados, 36 confirmados, 
68 aguardado resultado e 22 descartados e os 
números vem subindo a cada dia. 

Os agentes de fiscalização vão estar atentos: 
se tem mato alto, a situação está irregular. A 
manutenção de terrenos, baldios ou edificados, 
é sempre responsabilidade do proprietário, 
portanto haverá a aplicação de notificação e 
o responsável terá o prazo de uma semana 
para providenciar a limpeza do local. Caso 

não seja limpo no período estipulado, haverá 
a incidência de multa.

Para a multa por falta de limpeza em ter-
renos, o valor será calculado de acordo com 
a gravidade do estado de abandono. O Plano 
Diretor no Código de Posturas (Lei 53/2019 
art. 272) estabelece que conforme o caso, 
considerando as circunstâncias atenuantes 
ou agravantes, a multa pode variar entre 0,5 
a 20 VR (grau mínimo), de 21 a 100 VR (grau 
médio) e de 101 a 500 VR (grau máximo). Cada 
VR corresponde a R$ 174 reais. Sendo assim, 
a multa pode chegar a R$ 870 reais.

A medida de notificar e multas os proprie-
tários de lotes baldios com vegetação alta visa, 
além de reduzir a amenizar os casos de Dengue, 
também conscientizar os proprietários sobre a 
importância de limpar os terrenos. 

Acimacar convoca associados para 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Eventos aos dez anos do BPFron 
podem integrar calendário municipal

 Reunião que definiu os detalhes da comemoração dos dez anos do BPFron 

 ASSESSORIA

De acordo com o prefeito Laerton Weber, além 
de auxiliar no paisagismo da cidade a ação visa a 

redução no número de casos de dengue

Ü

ASSESSORIA
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Bairro Primavera de Marechal Rondon 
receberá arrastão contra a dengue hoje (07) 

ORIENTAÇÃO É DE QUE OS MORADORES LIMPEM SEUS QUINTAIS E DEPOSITEM NA FRENTE DAS RESIDÊNCIAS OS MATERIAIS INSERVÍVEIS QUE PODEM ACUMU-
LAR ÁGUA

Ü

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
EUCLIDES KOHL torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Simplificada para a atividade de SUINOCULTURA TERMINAÇÃO 
a ser implantada LOTE RURAL N 82/A, do 37 perimetro, Pato 
Bragado, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO

Marcos Leonir Fischer e Aline Michele Schulz Fischer torna público 
que requereu ao IAT, a Licença de Operação de Regularização 
para Atividade de Piscicultura instalada No Lote Rural nº 205.D.2 
do 16º Perímetro da Fazenda Britânia, Município de Nova Santa 
Rosa, Estado do Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
LUIZ ARNALDO AMBIEL torna público que irá requerer ao IAT, a 
Licença Simplificada para a atividade de IRRIGAÇÃO a ser implantada 
Salamanca e Faixinha, na zona rural do município de Guaira - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Gerhard Wallenoffer torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Simplificada para atividade de piscicultura a ser implantada no Lote 
Rural nº 48, 1ª Parte do 49º Perímetro, Fazenda Britânia, Município 
de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO

VALDIR SCHUSTER torna público que irá requerer ao IAP a 
LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de 
Suinocultura Terminação, localizado na Linha Volta Gaucha 
–  Município de Entre Rios do Oeste – Pr

  

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 

A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, 
através do setor de Endemias, realiza nesta quinta-feira 
(07) mais um arrastão contra a dengue. A iniciativa da 
prefeitura contará com o envolvimento de servidores 
municipais. O local escolhido é o Bairro Primavera, cuja 
atividade está agendada para iniciar às 17h30.

O arrastão ocorre devido à alta de notificações no 
município, cuja taxa de infestação é de 2,2% - de acordo 
com o Levantamento Rápido de Índices para Aedes 
Aegypti (LIRAa).

Conforme o setor de Endemias, a orientação é de 
que os moradores da localidade limpem seus quin-
tais e depositem na frente das residências os materiais 
inservíveis que podem acumular água. Tais materiais 
serão recolhidos pela equipe da Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável nos 
dias seguintes ao arrastão, segundo o cronograma de 
recolha de galhos e entulhos.

FOCOS POR REGIÃO
Ü Estrato 1 (centro 1 e 2): 2,4%
Ü Estrato 2 (centro 3, Vila Gaúcha e Parque Industrial 3): 1,6%
Ü Estrato 3 (Ana Paula, São Lucas e Das Torres): 1,3%
Ü Estrato 4 (Ecológico, São Francisco, Líder e Floresta): 5,2%
Ü Estrato 5 (Higienópolis 1 e 2, Augusto 1 e 2 e Barcelona, 
     Primavera): 2,5%
Ü Estrato 6 (Botafogo, Alvorada 1 e 2, Rainha e Espigão): 1,7%
Ü Estrato 7 (Botânico e Britânia): 0,7% 

                          
Missão: Representar e fortalecer a classe empresarial através do 

associativismo local. 
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ACIBRA 
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de 

Pato Bragado      

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DE 

DIRETORIA – BIÊNIO 2022-2024 

 
 

 O Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pato Bragado, 

Senhor Vinicios do Amaral Facco, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 

Estatuto da Entidade, CONVOCA os Senhores Associados, que nesta data são em 

número total de 130, em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA, a realizar-se na sede social da Entidade, localizada na Rua Guaira, nº 3076, 

centro, no Município de Pato Bragado/PR, no dia 18/04/2022, pontualmente às 17h, com 

a presença de metade mais um dos associados, em primeira convocação; e às 

17h15min., com a presença de qualquer número de associados, em segunda 

convocação; para deliberar sobre o seguintes assuntos:  

ORDEM DO DIA: 

I – Eleição da nova Diretoria – biênio 2022-2024 – Cujas eleições ocorrem das 09h00 

às 17h00, do mesmo dia, se houver registro de duas ou mais chapas; 

II – Aprovação da 5º alteração do Estatuto Social; 

III – Apuração do resultado da eleição; 

IV – Prestação de contas; 

V – Posse da nova Diretoria – biênio 2022-2024. 

 
Pato Bragado/PR, 05 de abril de 2022.  

 
 
 
 

Vinicios do Amaral Facco 
Presidente 


