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Cristãos celebram a Páscoa
A Semana Santa compreende o período mais importante do calendário cristão. Hoje (14) é a Quinta-feira da Paixão, amanhã 

(15) será Sexta-feira Santa, então vem o Sábado de Aleluia (16) e o Domingo de Páscoa (17), quando os cristãos celebram a 
ressurreição de Jesus Cristo. Pastores de diferentes denominações transmitem uma mensagem que estimula a reflexão e que 

sugerem a adoção de novos hábitos nos cristãos. PÁGINA 9 

ENTREVISTA 
Anderson Bento Maria fala da 
expectativa sobre sua pré-can-

didatura a deputado
PÁGINA 07

 Carla Rieger é reconduzida 
à presidência da Acimacar 
para a gestão 2022/2023

PÁGINA 08

Pato Bragado apresenta 
projetos de sucesso no 

Congresso de Cidades Digitais
PÁGINA 14
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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 agronegócio do Paraná pros-
segue crescendo e surpreendendo 
com avanços tecnológicos, dentro 
e fora das porteiras das proprie-
dades rurais. Entre as últimas 
boas notícias e/ou novidades 
da agropecuária paranaense, 
esteve a chamada “agro auto-
matização”, com a criação no 
Estado da primeira cooperativa 
de Tecnologia da Informação do 
País, para a prestação de servi-
ços aos produtores, instituições 
e empresas do setor.

A iniciativa inédita no Brasil par-
tiu de conjunto de 21 cooperativas 
do setor agropecuário do Estado, 
que constituíram formalmente no 
final de 2021, a Cooperativa Central 
de Infraestrutura de Tecnologia 
da Informação (UniTI), seguindo o 
exemplo de centros de tecnologia 
do Paraná, do País e do mundo, 
pois o conhecimento e aplicação 
da técnica são fundamentais ao 
desenvolvimento da maioria dos 
empreendimentos produtivos.

Conforme Leonardo Boesche, 
superintendente do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Coo-
perativismo (Sescoop/Paraná), 
a iniciativa não se restringiu à 
simples união das áreas de Tec-
nologia da Informação (TI), já em 
operação em cooperativas do 
Paraná, pois incluiu formalização 

de visão estratégica de futuro, na 
qual a TI é fundamental.

Exemplo dessa importância da 
tecnologia para o empreendedorismo 
e o desenvolvimento econômico e 
tecnológico de empresas, cidades, 
regiões e do País, está no Parque 
Científico e Tecnológico de Biociên-
cias (Biopark), da Prati-Donaduzzi, 
de Toledo, que através de sua pró-
pria instituição de ensino superior 
oferece curso de TI pagando bolsa 
de estudos e garantindo emprego 
bem renumerado aos interessados.

O dirigente do Sescoop/Paraná, 
esclarece que a ideia da implantação 
da UniTI surgiu no ano passado, 
durante o trabalho de elaboração do 
planejamento estratégico do setor 
cooperativista, denominado Plano 
Paraná Cooperativo 200 (PRC200), 
que tem entre suas metas e objeti-
vos atingir o faturamento conjunto 
de 200 bilhões de reais anuais, 
ainda na atual década.

A UniTI foi criada a partir da 
constituição de comitê, formado 
para discutir a proposta e sua 
viabilização, sob a liderança de 
quatro das principais instituições do 
Estado, Cooperativa Agropecuária 
Mourãoense (Coamo), de Campo 
Mourão; Cooperativa Agroindustrial 
de Maringá (Cocamar), de Maringá; 
Cooperativa Agroindustrial Conso-
lata (Copacol), de Cafelândia; e 

Frísia Cooperativa Agroindustrial, 
de Ponta Grossa.

Pouco tempo depois, outras 
17 cooperativas se somaram ao 
processo, totalizando as 21 insti-
tuições integrantes da UniTI, que 
prossegue aberta à participação 
de todas as demais cooperativas 
do Estado. No atual estágio, estão 
sendo tratadas questões legais 
da estrutura de operação da ins-
tituição e o objetivo é ainda neste 
primeiro semestre de 2022 iniciar 
as atividades da UniTI, que terá 
sede junto à Organização das Coo-
perativas do Estado do Paraná 
(Ocepar), em Curitiba.

Em 2022 o Paraná conta com 
58 cooperativas agropecuárias em 
atividades, formadas por mais de 190 
mil produtores rurais, que respondem 
por 60% da safra anual de grãos do 
Estado. Em 2021, as instituições 
movimentaram 152,5 bilhões de 
reais, resultado 31,8% superior ao 
alcançado no ano anterior.

As sobras, investidas na expansão 
das instituições ou distribuídas aos 
cooperados no período, atingiram 
7,6 bilhões de reais, contribuindo 
para o crescimento das entidades e 
a melhoria da renda dos produtores 
associados. 

Apesar de ainda depender muito dos 
fatores climáticos, o agronegócio brasileiro 
avança na produção, permanecendo como 
suporte mais firme da economia brasileira 
e principal garantia contra crises cambiais. 
Além de representar cerca de 20% do PIB, 
ele também é responsável por praticamente 
metade das exportações que ocorrem, o que, 
consequentemente, gera mais investimentos, 
desenvolvimento e oportunidades de emprego. 
Além disso, o agro é capaz de produzir diferen-
tes matérias-primas e por esse motivo acaba 
servindo como base para outros setores da 
economia.

Com exportações de US$ 10,51 bilhões 
em fevereiro, o agronegócio bateu um recorde 
para o mês e proporcionou 45,9% da receita 
comercial do País. Como grande produtor 
agropecuário, o Brasil se beneficia, comer-
cialmente, da alta das cotações no mercado 
internacional. Essa alta resultou inicialmente da 
recuperação das grandes economias, depois 
do pior momento da pandemia, e vem sendo 
sustentada, recentemente, por desdobramen-
tos da guerra na Ucrânia.

Mesmo com perdas em lavouras de soja 
e milho nos estados do Sul e em Mato Grosso 
do Sul, a colheita de grãos poderá atingir, 
incluídas as safras de verão e de inverno, o 
total de 269,3 milhões de toneladas, 5,4% 
mais que na temporada 2020/2021, segundo 
a sétima estimativa da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério 
da Agricultura. Essa colheita, no entanto, é 
6,7% inferior ao volume de 288,6 milhões de 
toneladas indicado na primeira estimativa. 
A volta das chuvas permitiu a recuperação 
parcial de algumas lavouras, sem reverter, no 
entanto, a perda de produtividade.

Por tudo isso que o Brasil precisa conhecer, 
entender e valorizar cada vez mais a represen-
tatividade do agronegócio para economia do 
nosso país. Os números que o agro nos apre-
senta são para serem vistos e comemorados. 
E por “carregar o piano” da nossa economia, 
não basta cuidar somente da produção. É 
preciso apoiar os agricultores, como aqueles 
que foram prejudicados pela estiagem nos 
Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

O Ministério da Agricultura anunciou 
facilidades para os devedores do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). A iniciativa é relevante, 
mas é preciso acompanhar a execução das 
medidas e garantir o acesso dos produtores 
a essa ajuda.

Aliás, pode-se discutir detalhes e criticar 
certas decisões, mas o Ministério da Agricultura 
se distingue, desde 2019, pela continuação 
de uma política de desenvolvimento setorial. 
Mantido por décadas, esse esforço ajudou 
a modernizar e a fortalecer o agronegócio. 
Isso é fundamental para a continuidade da 
evolução constante do nosso agro.

Agro mais 
forte que 

nunca



Giro Político 3Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

14 de abril de 2022

Curtas
l A Justiça Eleitoral de Toledo determinou a 
retirada imediata de placas com ataques contra o 
ex-presidente Lula. A lei eleitoral proíbe o uso de 
outdoor para campanha, seja ela a favor ou contra 
pré-candidatos.
l Deltan Dallagnol assumiu a vice-presidência 
do Podemos do Paraná, no lugar do ex-juiz e 
ex-ministro Sergio Moro, que trocou o partido pelo 
União Brasil.
l O Ministério Público investiga denúncias de 
desvios no regime de tempo integral e dedicação 
exclusiva nas universidades estaduais.
l O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) 
lamentou a falta de contrapartida de recursos do 
governo federal com o Estado do Paraná. Segundo 
ele, dos R$ 80 bilhões que o Paraná arrecada por 
ano e envia à União, apenas R$ 30 bilhões retornam 
aos cofres do Estado.
l O procurador Marcelo Alberto Gorski Borges, 
44 anos, do Paraná, é um dos nomes cotados para 
a vaga de desembargador do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, na cota dos advogados.
l O governador Ratinho Júnior (PSD) recebeu Jair 
Bolsonaro (PL) em sua visita ao Paraná no sábado 
(9). Os dois participaram da missa no Santuário de 
São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes.
l Na visita de Bolsonaro à ExpoLondrina deixou 
claro que Guto Silva (PP), Aline Sleutjes (Pros) e 
Paulo Martins (PL) buscam viabilizar o apoio do 
presidente para disputarem a única vaga do Senado 
do Paraná, em 2 de outubro.
l O ex-presidente Lula está em Brasília para uma 
agenda de três dias com líderes partidários e que 
tem como um dos objetivos uma ofensiva contra a 
terceira via.
l Pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro 
Gomes admitiu que precisa demonstrar ser um 
nome viável até maio ou junho para conseguir 
apoio de outros partidos.
l O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) 
retirou sua assinatura do requerimento para 
instalação da CPI para investigar possível fraude no 
Ministério da Educação.
l O governo federal cortou R$ 6,5 bilhões dos repasses 
feitos para universidades federais desde 2019.
l O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desaprovou, 
na terça-feira (12), a prestação de contas do 
diretório nacional do PSL referente a 2016. O 
TSE determinou à legenda a devolução ao erário 
do valor de R$ 970,9 mil por irregularidades na 
aplicação do Fundo Partidário.

Beto Richa em Rondon  
O ex-governador do Paraná, Beto Richa, está percorrendo o Estado 
na condição de presidente do PSDB com o propósito de preparar 
o partido para o que vem pela frente nas eleições de 2022. Ele está 
percorrendo municípios da região, fazendo contatos com lideranças 
do partido e simpatizantes. Na tarde desta quarta-feira (13), Richa 
estava em Marechal Cândido Rondon. Ele se reuniu com um grupo 
de pessoas na sede da empresa Equimaq. O ex-governador deve ser 
candidato a deputado federal e começa a reorganizar seu retorno à 
vida pública após ter vivido momentos difíceis depois de encerrado o 
mandato, quando foi alvo de investigação, tendo sido inclusive preso 
e perdendo a eleição para senador em 2018.

Um ano sem Schiavinato
Ontem (13) completou um ano da morte do deputado federal 
José Carlos Schiavinato. Ele faleceu no dia 13 de abril de 2021 

após passar mais de 30 dias hospitalizado em função da covid-19. 
Schiavinato deixou uma grande lacuna na representatividade do 
Oeste do Paraná no Congresso Nacional. Uma lacuna que talvez 

possa ser preenchida novamente em 2022, caso seja confirmado o 
retorno à vida pública do ex-deputado Dilceu Sperafico (PP).

Novo secretário
O suplente de vereador pelo MDB, Silvestre Rohden 
(foto), é o novo secretário de Obras, Urbanismo e 
Transportes de Quatro Pontes. Ele assumiu o comando 
da pasta na última segunda-feira (11), em substituição 
a Luis Carlos Becker, que deixou a secretaria na semana 
anterior, alegando questões pessoais. Silvestre Rohden 
já integrou o governo de João Laufer e 
Tiago Hansel anteriormente. De 2018 
a 2020 atuou à frente da Secretaria 
de Finanças. Segundo ele, o desafio 
agora é dar continuidade ao 
trabalho de Carlos, avaliado por 
ele como um excelente secretário. 
“É uma secretaria que tem muitas 
demandas. A principal prioridade 
serão as estradas do interior, 
pois grande parte da 
renda do município é 
das atividades do campo 
e precisamos continuar 
dando condições para 
isso”, destacou.

Creche no São Francisco
Oferecer mais segurança e conforto para as famílias 
que residem no Bairro São Francisco, em Marechal 
Cândido Rondon. São as principais justificativas 
do vereador Cleiton Freitag, o Gordinho do Suco, 
ao pleitear a construção de uma creche no bairro. 
Segundo ele, atualmente, as mães precisam 
atravessar a rodovia BR 163 com suas crianças 
para levá-las até o CMEI do Jardim Marechal, o 
que representa um risco grande de acidentes. A 
grande densidade 
populacional da 
localidade também 
sustenta o pedido 
do vereador.

Em Brasília
Os vereadores de Nova Santa 
Rosa, Ari Schmidt, Dolivan 
Lauxen e Maria Ester Philippsen 
Baumann, estiveram em Brasília 
para participar do Congresso 
Nacional de Legisladores e 
Executivos Municipais, com tema 
construindo cidades inteligentes, 
integradas e colaborativas. O 
grupo se encontrou também com 
outras lideranças do município, 
Ricardo Lorenzatto, Tucy 
Lorenzatto e Luiz Fernando Cerni. Os dois grupos cumpriram suas agendas na capital do país, que culminou com 
uma visita à Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP) chefiada atualmente pelo nova santa-rosense, Jairo Gund.

Vai ter Oktober
O prefeito de Pato Bragado, Leomar Rohden 

(Mano), confirmou esta semana que vai 
ter Oktoberfest este ano. Com o controle 

da pandemia, a ideia da municipalidade é 
fazer um retorno marcante para os grandes 
eventos do município, depois de dois anos 

de paralisação das festas. Uma reunião neste 
sentido já aconteceu, para discutir alguns 
detalhes como a contratação de bandas 
e a definição de outras atrações, como o 

tradicional Café Colonial. “Precisamos nos 
preparar para um retorno marcante das 
festividades do município”, comentou o 

prefeito. 

55 anos de Santa Helena
No dia 26 de maio o município de Santa 

Helena completa 55 anos de emancipação 
político-administrativa. Para comemorar a 

data a Prefeitura organiza uma programação 
de eventos agendada para o período de 25 a 
29 de maio. No dia 25 iniciará a Conferência 
Regional de Gestão de Resíduos. Às 22 horas 
haverá show com César Menotti e Fabiano. 

No dia 26 continua a Conferência de Gestão 
de Resíduos até o meio dia e, em seguida, 

será servida a Feijoada do Rotary Club. Para 
o dia 28 está sendo contratado outro show 
nacional. No domingo (29) será realizado 

o Festival da Costela Bovina nos quiosques 
do balneário. Para o domingo à tarde outro 

show está programado, este também em 
fase de contratação. Já a Expo Santa Helena, 
que tradicionalmente ocorria também neste 
período, foi adiada para o mês de novembro. 

Nova Ferroeste Audiências
O Ministério Público enviou ofício ao Ibama para que sejam 
realizadas audiências públicas em todas as cidades afetadas 

pelo projeto de ampliação e revitalização da Ferroeste. O 
MP aponta a necessidade das audiências antes que sejam 

emitidas as licenças ambientais. Serão 41 municípios 
paranaenses que serão cortados pela ferrovia. Na região 

Oeste 19 localidades serão impactadas pelos trilhos: Assis 
Chateaubriand, Campo Bonito, Cascavel, Catanduvas, Céu 

Azul, Guaíra, Guaraniaçu, Ibema, Maripá, Matelândia, 
Medianeira, Nova Santa Rosa, Santa Tereza do Oeste, Santa 

Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, 
Toledo, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste.
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TRECHO COMPREENDE A EXTENSÃO ENTRE A PROPRIEDADE DA FAMÍLIA PACKER E O CLUBE 
CANARINHO

Ü

Carlinhos sugere pedras 
irregulares em estrada 
rural da Linha Boa Vista

Parlamento
Dionir Briesch, vereador em Marechal Cândido Rondon, 
solicita que o Executivo Municipal, através da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Econômico e em 
parceria com a Acimacar e SEBRAE, procure organizar 
uma caravana de empresários do ramo de metalme-

cânica que desejam participar da Feira Internacional de Máquinas 
Equipamentos (Feimec), que acontece entre 03 e 07 de maio de 2022, 
em São Paulo (SP).

O vereador Arion Nasihgil, solicita o envio de ofício ao 
presidente da Cohapar, Jorge Lange, apresentando a 
solicitação deste Vereador para que seja desenvolvido 
um novo programa de construção e entrega de casas 
populares urbanas em Marechal Cândido Rondon.

Valdecir Schons (Paleta), parlamentar rondonense, 
reitera a sugestão para que o Executivo Municipal, através 
dos setores competentes, realize diversas melhorias no 
Conjunto Habitacional Itamaraty (BNH1), em especial 
o reperfilamento asfáltico, a substituição das atuais 

lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas de LED e a substituição 
de árvores velhas ou que apresentam algum risco aos moradores, 
substituindo-as por novas plantas, mais adequadas para uso urbano.

Ademir Kochenborger (Xaropinho), edil em Pato 
Bragado, sugere a inclusão do auxílio-alimentação 
para os servidores contratados temporariamente no 
município, com o intuito de haver igualdade entre os 
funcionários.

O parlamentar bragadense Egídio Rodrigues (Juruna) 
sugere recape com camada de asfalto na rua 27 de 
maio, uma quadra no final da rua Sempre Unidos, e a 
rua que fica dos fundos da Associação Sempre Unidos, 
que contornam o campo de futebol suíço, a associação 

de moradores e o campo de areia do “Mutirão”.

Cleonice Strenske, Egídio Rodrigues e Maurício Lunkes, 
edis em Pato Bragado, sugerem aquisição de máquina 
de maravalha, para uso dos catadores de reciclados 
do município. O objetivo é uma concessão de uso por 
parte da associação.

Jairon Arndt, Maria Baumann, Dolivan Lauxen e 
Edgar Buchholz, edis em Nova Santa Rosa, solicitam 
ao Executivo a viabilização de abrigo escolar na Escola 
Municipal Santa Terezinha, localizada na Vila Cristal. 
Os vereadores também solicitam que seja executada 

pavimentação asfáltica em Vila Cristal.

Neimar Krone (Capivara), parlamentar em Entre Rios 
do Oeste, requer informações ao Executivo sobre a 
aplicação de penalidades constantes no regulamento 
do serviço de abastecimento de água. Acompanhado 
de Nadir Backes, requer que o centro de eventos seja 
denominado de “Leonardo Backes”. Em matéria assinada com a par-
lamentar Lisa Hanzen, o vereador sugere abertura de convênio para o 
recebimento de conta de água em instituições bancários e no comércio 
de Entre Rios.

A vereadora entrerriense Nadir Backes, de Entre Rios 
do Oeste, sugere a criação de programa de incentivo à 
construção de passeios em ruas e avenidas. O requeri-
mento foi encaminhado ao Poder Executivo.

A edil Lisa Hanzen, de Entre Rios do Oeste, sugere ao 
Executivo a realização de melhorias na rua Tocantins. 
Em outra matéria, ela indica a redução da taxa de 
iluminação pública. 

 O vereador rondonense Car-
linhos Silva é autor de indicação, 
apresentada na sessão de segunda-
feira (11), para que a administração 
municipal execute pavimentação 
em estrada rural da Linha Boa Vista, 
numa extensão de aproximada-
mente quatro quilômetros. O trecho 
compreende a extensão entre a 
propriedade da Família Packer e 
o Clube Canarinho.

“O objetivo é garantir ótimas 
condições de trafegabilidade em 
qualquer situação climática ou 
período do ano, facilitando o for-
necimento diário de insumos e o 
escoamento da produção agrope-
cuária, além do transporte escolar”, 
expõe Carlinhos.

Em outra indicação, esta assi-
nada em conjunto com o vereador 
João Eduardo dos Santos (Juca), 
Carlinhos sugere à Prefeitura que 
reforme o abrigo coberto do ponto 
de ônibus da Rua São Paulo, nas 
proximidades com a Rua Elly Wahys, 
no bairro Boa Vista.

 Começou a tramitar segun-
da-feira (11) no Poder Legislativo 
de Marechal Cândido Rondon o 
Projeto de Lei 12/2022, de auto-
ria do vereador Vanderlei Sauer. 
A matéria visa criar regras para a 
instalação e manutenção de cabos 
de telefone, internet e TV, entre 
outros, nos postes da rede elétrica 
no município. O objetivo é evitar 
acidentes, inclusive fatais, como já 
aconteceu, bem como melhorar a 
estética visual da cidade e distritos.

Ao defender o projeto de lei, o 
Soldado Sauer afirmou que falta 
um regramento mais severo a 
fim de identificar com rapidez os 
responsáveis quando houver fios 
caídos ou abandonados junto à 
rede elétrica, seja para solicitar a 
retirada ou reparo ou, ainda, res-
ponsabilizar quando ocorrer danos 
a terceiros.

Se aprovada a lei sugerida pelo 
vereador, todos os cabos e fios ins-
talados no sistema de postes, bem 
como em redes particulares em via 
pública, deverão possuir identificação 
da empresa ou particular responsável 
pelos mesmos, com exceção dos 

Com o vereador Arion Nasihgil, 
apresentou indicação para que 
a Prefeitura subsidie o serviço 
de transporte coletivo entre o 
distrito de Novo Horizonte e a 
sede municipal.

“Moradores daquela comu-
nidade do interior reclamam há 
bastante tempo da ausência de 
transporte coletivo regular entre a 
sede distrital e a cidade de Mare-
chal Cândido Rondon. Isso traz 
diversos prejuízos, notadamente 
para aqueles que não possuem um 
meio próprio de locomoção. Diante 
disso pleiteamos a implantação do 
serviço, inclusive mediante con-
cessão de subsídio às empresas 
de transporte, se necessário for”, 
defendem Arion e Carlinhos Silva.

Outro pedido feito por Carli-
nhos foi a concessão de Medalha 
de Honra ao Mérito ao técnico 
agrícola Darci Augusto Sônego, 
pelos relevantes serviços presta-
dos ao município no trabalho e 
desenvolvimento do agronegócio.

fios elétricos da Copel.
A identificação deverá ser em 

forma de targeta em plástico ou 
metal, na cor amarela ou laranja, 
que contenha a identificação por 
escrito com o nome e o telefone 
da empresa responsável. A targeta 
deverá estar afixada no próprio fio 
a cada 100 metros, no mínimo.

Os cabos e fios já instalados 
e em funcionamento terão um 
ano, a partir da promulgação da 
lei, para serem identificados. O não 
cumprimento da norma implicará 

em cobrança de multa.
No caso de fios caídos, o res-

ponsável será notificado e terá 15 
dias para a retirada ou reparo dos 
mesmos. Após este prazo, o Poder 
Público fica autorizado a fazer a 
retirada, cobrando da empresa 
responsável os custos da operação.

O projeto de lei foi baixado à 
Comissão de Justiça e Redação e 
à Procuradoria Jurídica do Poder 
Legislativo. Após os devidos pare-
ceres a matéria será votada em 
plenário pelos vereadores.

 Vereador Carlinhos Silva, de 
Marechal Cândido Rondon 

DIVULGAÇÃO
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Projeto de lei cria regras para instalação e 
manutenção de cabos em postes da rede elétrica

 Leitura do projeto de lei aconteceu na sessão de segunda-feira (11) 
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“Acredito muito ser possível 
buscar uma das cadeiras 

para representar a região”
refeito eleito e reeleito de Maripá nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, Anderson Bento Maria 
recentemente migrou do PPS para as fileiras do Progressistas. Ele postula a pré-candidatura 
a deputado estadual no pleito deste ano, na sigla que trabalha com a perspectiva de eleger de 
cinco a seis deputados federais e estaduais. A expectativa é dobrar com o possível pré-candidato 
a deputado federal Dilceu Sperafico.

“Agradeço de coração a todas as pessoas que estão nos recebendo em nossas visitas, que estão 
levando a nossa mensagem como um possível pré-candidato a deputado estadual do Paraná, 
bem como a toda família Progressistas e novamente reforçar a importância de aumentarmos 
nossa representatividade política na região Oeste. É através da política que as coisas acontecem, 
defendemos o municipalismo, o desenvolvimento regional em todos os setores, infraestrutura 
e logística, saúde, educação, cultura, segurança, habitação e demais necessidades da região e 
da nossa população”, enaltece Anderson Bento Maria ao Jornal Tribuna do Oeste.

ANDERSON BENTO 
MARIA TRATA 
SOBRE O CENÁRIO 
POLÍTICO E ABORDA 
EXPECTATIVA CASO 
SEJA CONFIRMADO 
CANDIDATO A 
DEPUTADO ESTADUAL

n TRIBUNA DO OESTE - Anderson, o senhor é pré-can-
didato a deputado estadual. Como está a aceitação 
nos municípios?

ANDERSON BENTO MARIA - Sou pré-candidato a 
deputado estadual, sim! Há mais de dois anos tenho 
afirmado isso a toda a região. Em virtude da falta de 
representatividade no Oeste do Paraná, logo após as 
eleições de 2018 tomei essa decisão como um novo 
desafio em minha vida e sempre compartilhei com clareza 
as minhas escolhas. Por esse motivo tenho percorrido 
as regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste há mais de um 
ano, e com humildade digo que estou muito feliz com 
a aceitação e receptividade das pessoas, através do 
diálogo, do relacionamento, da formação acadêmica, 
da experiência política adquirida, esse novo projeto 
tem se tornado cada vez mais viável.

n Recentemente, o senhor migrou do PPS para o PP. A 
dobradinha com Sperafico vale para todos os municípios?

No final do ano de 2020 eu havia recebido o convite 
do então deputado federal José Carlos Schiavinato para 
compor a sua equipe em seu gabinete a partir de 2021, 
já pensando em uma possível dobradinha nas próximas 
eleições, porém, em virtude da fatalidade ocorrida com o 
saudoso Deputado, houve mudança de rumo. Foi então 
que várias lideranças regionais pediram para o Sperafico 

voltar como pré-candidato a deputado federal.
Conforme comentei, já percorri mais de 70 
municípios desde o ano passado levando a 

minha mensagem e também a do Spera-
fico. Se dependesse de mim, gostaria 
muito de dobrar com ele em todas 
as cidades, mas tenho consciência 
de que como pré-candidato a depu-
tado federal ele precisa dobrar com 
mais pessoas, até porque para ser 
eleito ao cargo é necessária uma 
votação muito mais expressiva 
do que para um deputado esta-
dual. Porém, tenho trabalhado 
para ser a principal dobradinha 
do Sperafico no Oeste.

n  Nas suas gestões, Maripá 
experimentou grande evolução. 
O senhor, inclusive, emplacou o 
sucessor. No que isso lhe impul-
siona em uma eventual disputa 
neste ano?

Desde quando assumimos 
a administração municipal de 
Maripá, procuramos nos dedi-
car ao máximo para deixar um 
grande legado, trazer o conheci-
mento da administração privada 
para dentro da pública e trans-
formar isso em benefícios para 
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Ex-prefeito 
de Maripá 

por duas 
gestões, 

Anderson 
Bento Maria 
engrossa as 

fileiras do 
Progressistas 

como 
postulante 
às eleições 

deste ano

Ü

a nossa população. Realizamos mais de 220 obras ao 
longo dos dois mandatos, além é claro de muitos serviços 
prestados a toda nossa população. Tive o privilégio de 
ser eleito presidente da AMOP em 2018 e também ser 
o primeiro prefeito reeleito do nosso município eleger o 
sucessor, isso demonstra que tínhamos uma excelente 
aprovação da gestão perante a população de Maripá.

A grande evolução do munícipio fez com que nos 
tornássemos mais conhecidos e respeitados na região 
Oeste, através de importantes conquistas que marca-
ram a nossa gestão, como por exemplo melhor IDEB e 
segunda melhor gestão fiscal do estado do Paraná, bem 
como as grandes festividades do nosso município, as 
quais traduzem as principais vocações locais.

Pela primeira vez na história da nossa cidade, alguém 
está se colocando à disposição como pré-candidato a 
deputado estadual, por isso quero acreditar que toda a 
população de Maripá, independentemente de partido 
político saberá reconhecer a importância de ter um 
deputado estadual eleito, se isso for da vontade dos 
paranaenses.

n Quantos votos precisa para se eleger, caso seja can-
didato? Acredita na sua eleição?

O Progressistas tem sido o partido que mais cresce 
no país e não é diferente aqui no estado do Paraná. O 
diretório estadual, através da nossa presidente deputada 
Maria Victória, tem feito um trabalho fantástico com 
relação a novas filiações, tanto na esfera federal como 
na estadual. Até onde sei, o partido terá chapa completa 
para deputados federais e estaduais no Paraná, com 
uma perspectiva de eleger de cinco a seis deputados 
federais e estaduais.

No tocante à quantidade de votos, particularmente 
prefiro me abster porque é uma informação incerta, mas 
posso afirmar que no que depender da minha vontade, 
tempo, dedicação, perseverança e parcerias, acredito 
muito ser possível buscar uma dessas cadeiras, para 
poder representar esta região tão promissora do estado 
do Paraná.

n O senhor deve apoiar o pré-candidato Ratinho Junior? 
Ele se reelege? 

O Partido Progressistas, ao qual faço parte, foi um 
dos primeiros a assumir o compromisso de estar junto 
no provável projeto de reeleição do governador Ratinho 
Jr. Quero acreditar que o cenário político do Paraná hoje 
é propicio sim à reeleição do atual governador.

 
n No seu entendimento, Bolsonaro consegue ser eleito 
novamente? 

Entendo que sim. Como já mencionei, faz mais de 
um ano que tenho percorrido vários municípios da nossa 
região, bem como de outras regiões, e é isso o que 
tenho ouvido da maioria das pessoas. Atualmente, as 
maiores bancadas do Congresso Nacional estão apoiando 
o presidente, o que favorece a sua reeleição.
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Carla Rieger é empossada presidente 
da Acimacar para a gestão 2022/2023

EMPRESÁRIA ENCABEÇOU CHAPA ÚNICA INSCRITA PARA O PLEITO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE TERÇA-FEIRA (12) TAMBÉM CONTOU COM OS RELATÓRIOS 
DE ATIVIDADES CONTÁBIL E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

Ü

A empresária Carla Rieger foi 
reeleita, na noite de terça-feira (12), 
para conduzir a gestão da Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon (Aci-
macar) nos anos de 2022/2023. A 
eleição e posse da nova diretoria 
da entidade foi realizada durante a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
e a chapa encabeçada por Carla 
foi a única inscrita para o pleito.

Além da eleição e posse da 
diretoria e do Conselho Fiscal 
que conduzirão os trabalhos da 
entidade na gestão 2022/2023 - 
efetivada por meio de aclamação 
com base na decisão dos associados 
presentes -, durante o evento foi 
feita a apresentação dos relatórios 
de atividades e contábil da gestão 
2021/2022 e leitura, apreciação e 
votação de propostas de alteração 
no Estatuto Social da entidade.

BIÊNIO
A diretoria da Acimacar para a 

gestão 2022/2023 está assim cons-
tituída: presidente, Carla Rieger; 
1º vice-presidente, Paulo Grenzel; 
2º vice-presidente, Ricardo Leites 
de Oliveira; secretário, Dirceu Da 
Cruz Vianna; tesoureira, Eli Hofer; 
VP Comércio, Geovana da Silva 
Krause; VP Indústria, Sandro 
Zastrow; VP Agronegócios, Elói 
Podkowa; VP Prestação de Servi-
ços, Marcos Kasburg; VP Produtos 
e Serviços, Jackson Hübner; VP 
Informações Cadastrais e Prote-
ção ao Crédito, Eduardo Berndt; 
VP Feiras e Campanhas, Elizeu 
Marcio dos Reis (Tadeu).

VP Desenvolvimento Profissio-
nal, Mairus Gruber; VP Patrimônio, 
Hilário Kayser; VP de Cooperati-
vismo, Airton de Souza; VP Res-
ponsabilidade Social, Sandra Rieger; 
VP Responsabilidade Ambiental, 
Legário Gilberto Von Mühlen 
(Beto); VP Núcleos Setoriais, Ildemar 
Kanitz; VP Turismo, Paulo Rodrigo 
Coppetti; VP Relações Públicas, 
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Pedrinho Hartwig; VP Inovação e 
Tecnologia, Gerson Froehner; VP 
Conselho Jovem Empreendedor 
(Cojem), Rodrigo Cezar Zenatti; 
VP Conselho da Mulher Empre-
sária, Ivone Barbosa; VP Assuntos 

Sindicais, Ademar Bayer.
Vogais: Ana Carolina Hildebrandt 

Seyboth, Fernando Barros Fenner, 
Justina Fátima Thomas Metzner, 
Luciano Cremonese e Mirta Steinma-
cher; Departamento de Promoções, 

Eventos e Marketing: Arno Kunzler, 
Josué Maioli e Marlise Sulzbach 
Ricardi. Conselho Fiscal: efetivos: 
Celito Rauber e Laércio Cipriano; 
suplentes: Edemar Wollstein, 
Rodrigo Glesse e Sandra Kuhn.

Dietoria da Acimacar para a gestão 2022/2023, acompanhada dos conselheiros 
fiscais, representantes do Cojem e do Núcleo da Mulher Empresária

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

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

www.quatropontes.pr.gov.br @PrefeituradeQuatroPontes
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l Comunidade Martin Luther
O pastor Vernei Hengen, da Comunidade Martin Luther (IECLB), expõe que 

conforme a Bíblia, em torno do ano 1.250 antes de Cristo durante uma festa de Páscoa, 
escravos hebreus no Egito fugiram do faraó opressor para celebrar a festa no deserto. 
“A Páscoa é a festa da libertação; pois, Deus libertou o povo da escravidão (Êxodo 12.1-
28). A palavra páscoa significa passagem”, menciona Vernei.

“A comunidade cristã herdou a Páscoa do judaísmo. Celebra-se a 
memória da noite em que Deus libertou os hebreus do Egito e afirma 
que, em uma festa pascal, Jesus Cristo deu a vida pela libertação 
da humanidade (Mateus 26.17-30). O Domingo de Ramos inaugura 
a Semana Santa. Nesse domingo lembramos a entrada de 
Jesus em Jerusalém (Marcos 11.1-11). A celebração da 
Páscoa cristã começa na Quinta-feira Santa à noite. É a 
memória da ceia que Jesus fez com seus discípulos 
e discípulas, dando-lhes o mandamento da unidade 
e prometendo a sua presença, cada vez que se 
unem na Ceia. A Sexta-feira Santa nos lembra da 
crucificação e morte de Jesus (Lucas 23.26-49). 
O Domingo da Páscoa nos lembra da ressurreição 
de Jesus (Lucas 24). Através dela, Deus transforma 
todo o horror da violência, morte de cruz, em projeto 
de vida. Portanto, a função da Igreja é o ministério da 
reconciliação”, explicita o pastor. 

Igrejas cristãs 
celebram a Páscoa

 Estamos na Semana Santa, período do calendário religioso compreendido 
entre a Quaresma e a Páscoa. Hoje (14) é a Quinta-feira da Paixão, amanhã 

(15) será Sexta-feira Santa, então vem o Sábado de Aleluia (16) e o Domingo de 
Páscoa (17), quando os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo.
Pastores de diferentes denominações com atuação em Marechal Cândido 

Rondon transmitem uma mensagem que estimula a reflexão e que sugerem a 
adoção de novos hábitos nos cristãos. 

l Congregação Cristo é Vida
Segundo o pastor Cláudio Bündchen, da Congregação Cristo é Vida (IELB), no Antigo Testamento, o povo de 

Israel tinha sido escravo no Egito durante 430 anos. O povo clamou a Deus que o libertasse desta escravidão. 
Deus enviou Moisés conforme relato do livro de Êxodo. Mas o Faraó não permitiu que o povo saísse. Após 

nove pragas veio o anúncio da décima: A morte de todos os primogênitos. Deus ordenou que os Israelitas 
aspergissem parte do sangue do cordeiro sacrificado nas duas ombreiras e na verga da porta de cada 
casa. Quando o Anjo do Senhor passasse por aquela terra, ele não mataria os primogênitos das casas 
que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, do hebreu pesah, que significa ‘pular 
além da marca’, ‘passar por cima’, ou ‘poupar’. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas 
foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios”, relembra.

“O povo de Israel comeu a carne do cordeiro acompanhado de pães ázimos (feitos sem fermento) 
e ervas amargas. Imediatamente o povo saiu para rumar à terra prometida. Todos os anos deveriam 
celebrar a Páscoa para lembrar libertação da escravidão egípcia. No Novo Testamento os cristãos 
celebram a ressurreição de Cristo no Domingo de Páscoa. É a completa libertação da escravidão 
da morte, do pecado e do diabo. O grito de Jesus na Cruz do Calvário naquela sexta-feira santa foi: 

Tetélestai, que significa está consumado. Cristo deu um fim ao poder do diabo. A cruz é o símbolo mais conhecido no mundo e 
para os cristãos é o sinal claro e visível do amor de Deus pela sua criação, por todos nós. Cristo ressuscitou, garantindo com isso 
que ele está vivo e que a fé que os cristãos têm não é vã”, pontua Cláudio. 

l Primeira Igreja Batista
O pastor Vilson Scholl, da Primeira Igreja Batista, 

enaltece que Cristo é a verdadeira Páscoa para o cristão. 
“Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando, assim, 
o trato de Deus com Israel (geopoliticamente falando); 
fazendo surgir outro povo: a Igreja, povo 
multirracial, multiétnico e atemporal, sem 
geografia”, frisa.

“Para o Cristão a Páscoa é o evento 
mais importante da história. Sem a Páscoa 
não haveria razão para a nossa fé, pois 
não teríamos um cordeiro substituto, o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo. Se Cristo não tivesse morrido no 
lugar do pecador e ressuscitado da morte, 
não restaria para nós esperança de vida 
eterna”, salienta.

“A igreja nas suas celebrações de culto, nos seus encontros, enfatiza através dos 
cânticos, da mensagem pregada os motivos pelos quais devemos celebrar a páscoa. 
Realizamos a Ceia do Senhor, pois entendemos que Cristo é a Páscoa. Os elementos da 
Ceia nos remetem à obra de Cristo realizada por nós. Ele nos substituiu na sua morte 
pagando o preço do nosso pecado e nos firmou em sua aliança, derramando o seu 
sangue para nos purificar e nos dar a certeza de que a Ele pertencemos”, destaca Vilson. 

PASTORES DE DIFERENTES 
DENOMINAÇÕES 
TRANSMITEM MENSAGEM 
DE REFLEXÃO E SUGEREM 
A ADOÇÃO DE NOVAS 
PRÁTICAS
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 Pesquisadores da Universidade 
de São Paulo (USP) desenvolveram 
a plataforma One Health Brazilian 
Resistance (OneBR), que reúne 
dados genômicos, epidemioló-
gicos e fenotípicos de bactérias 
multirresistentes. O objetivo do 
banco de dados é contribuir para 
o monitoramento e o controle da 
disseminação dessas bactérias, prin-
cipalmente as classificadas pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como de “prioridade crítica”.

A doutoranda da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas da USP 
(FCF-USP) e integrante do grupo 
de pesquisa do projeto OneBR, 
Fernanda Esposito, explicou que 
a ferramenta pode auxiliar no desen-
volvimento de novos medicamentos. 
Até o momento, o banco conta 

com dados de aproximadamente 
500 cepas bacterianas e outras 200 
devem ser adicionados até o final 
deste ano.

“A partir dos dados genômicos 
disponibilizados na plataforma, é 
possível descobrir genes respon-
sáveis pela produção de novos 
compostos baseados em: probi-
óticos (micro-organismos vivos cuja 
ingestão traz benefícios à saúde); 
bacteriocinas (toxinas produzidas 
por bactérias para inibir o cresci-
mento de outras cepas bacterianas); 
e fagoterapia (tipo de vírus que 
infecta apenas as bactérias)”, disse.

ACESSO GRATUITO
Sob coordenação de Nilton 

Lincopan, professor do Instituto 
de Ciências Biomédicas (ICB-USP), 

a plataforma já está disponível 
para consulta desde 2019. No 
entanto, ela conta com atualiza-
ções ao longo do tempo, com a 
incorporação de bancos de novas 
espécies bacterianas isoladas. O 
acesso ao material é gratuito e pode 
ser realizado por profissionais da 
área da saúde, vigilância sanitária, 
pesquisadores e pessoas fora da 
comunidade científica.

Segundo a pesquisadora, um 
dos objetivos futuros é desenvolver 
uma forma que aumente a auto-
nomia dos profissionais de saúde 
e pesquisadores, permitindo que 
eles alimentem o banco de dados 
com sequenciamento feitos por 
eles mesmos.

(Fonte: Agência Brasil)

 Prejuízo
Essa fobia, além de prejudicar a saúde, afeta diretamente as relações interpessoais. O pavor de 

engravidar pode ser tão grande ao ponto da pessoa se privar de ter uma vida íntima ativa, se afastando 
de possíveis relações afetivas e sexuais.

“Pessoas com essa fobia, sem tratamento psicoterápico adequado, podem desenvolver repulsa por 
relacionamentos, sejam eles afetivos ou sexuais. Muitas das vezes, a pessoa cria uma neurose e utiliza 

simultaneamente vários tipos de preservativo”, alerta a sexóloga Karina Brum.
Ainda que a tocofobia esteja intimamente ligada ao útero e o universo feminino, ela também 

pode atingir os homens, com incidência bem menor, os mesmos sintomas e motivada por medo e 
insegurança. Em ambos os casos, o tratamento é feito com psicoterapia, a fim de entender o gatilho 

para o medo e tratá-lo. Dependendo do caso, também será necessária ajuda psiquiátrica. “Caso a 
paciente esteja grávida, o tratamento é realizado em conjunto com o obstetra e o ginecologista que a 

acompanham”, completa a psicóloga Vanessa.

como surge o 
medo excessivo 
de engravidar? 

TOCOFOBIA: 

ESTE TIPO DE TRANSTORNO PODE CAUSAR ANGÚSTIA E 
ANSIEDADE, ALÉM DE INTERFERIR NA MANEIRA COMO AS 

MULHERES SE RELACIONAM AFETIVA E SEXUALMENTE

Já teve uma crise de ansiedade ou sentiu 
verdadeira repulsa só de se imaginar em uma 
gestação? Isso pode ser tocofobia, termo 
utilizado para descrever o medo patológico 
de engravidar e/ou de realizar um parto. 
Esse medo interfere diretamente no estado 
psicológico, biológico e até social de quem o 
possui, e pode surgir a partir de experiências 
traumáticas vivenciadas pela própria pessoa ou 
por alguém próximo.

“Apesar de o parto (e a gravidez) ser um 
processo inteiramente biológico, para muitas 
mulheres ele está associado a dor, sofrimento 
e a uma ampla gama de medos”, explica a 
psicóloga Giuliana Carvalho. A tocofobia pode 
se manifestar em momentos diferentes da vida 

e, por isso, é dividida em dois tipos: a primária, 
que se desenvolve antes de engravidar, 
geralmente ainda na adolescência; e a 
secundária, que costuma acontecer depois de 
alguma experiência relacionada a gravidez - 
como aborto espontâneo, parto prematuro ou 
violência obstétrica.

Baixa autoestima, abuso sexual, predisposição 
a transtornos de ansiedade, rede de apoio 
precária e relatos de partos mal sucedidos 
de familiares ou conhecidos também podem 
motivar o surgimento desta fobia.

Segundo a psicóloga Vanessa Gebrim, até 
mesmo alguma experiência intrauterina - quando 
a pessoa ainda estava no útero da mãe - pode 
ser um fator desencadeador. 

PRINCIPAIS SINTOMAS
Para identificar a tocofobia é preciso ficar atenta aos sinais, como:
l Medo de engravidar;
l Descontrole emocional ao falar do assunto;
l Oscilação de humor;
l Crises de ansiedade;
l Insônia;
l Apetite reduzido;
l Pesadelos com gravidez;
l Depressão;
l Depressão pós-parto e antes do parto.

 RAFAEL HENRIQUE/PEXELS

O pavor de engravidar pode ser tão grande ao ponto 
da pessoa se privar de ter uma vida íntima ativa

Ü
Tocofobia X Não querer ter filhos

A principal diferença entre tocofobia e não querer ter filhos 
é a possibilidade de escolha. Quem tem tocofobia pode, sim, 

ter vontade de ser mãe, mas são barradas pelo medo. “Algumas 
têm o desejo, mas tem muito medo, por crenças como: não vou 
dar conta, vou educar errado, ou vou repetir comportamentos 

inadequados de meus pais”, explica Vanessa.
Não querer ter filhos não é um problema. Está tudo bem 

não se identificar com a maternidade ou preferir priorizar 
outros sonhos e áreas da vida. O problema está, na verdade, 
na pressão social e psicológica de que “toda mulher nasceu 

para ser mãe”. Essa “obrigação” pode, inclusive, provocar e/ou 
potencializar os sintomas da tocofobia. (Fonte: Revista Minha Vida)

Plataforma reúne dados genômicos de bactérias multirresistentes
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

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

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
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É o seu momento, pisciano. 
Aproveite para realizar seus 
maiores sonhos. Você merece 
o melhor.
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Um bom momento para 
sonhar com o futuro, e buscar 
os recursos que já tem para 
realizar os sonhos.
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Divirta-se e pegue mais leve 
com você mesmo e com a 
vida. Olhe para dentro para 
encontrar as respostas.
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Que momento maravilhoso 
para parcerias. É hora de 
investir nos seus projetos 
mais importantes.
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Época propícia para cuidar 
da sua rotina, taurino. E para 
realizar seus grandes projetos 
de vida.
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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.

Uma semana para realizar 
grandes projetos profissionais, 
e se abrir para sonhar novos 
sonhos.

culináriaculinária
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Uma boa época para 
investimentos. Viagens e 
cursos estão entre os bons 
assuntos do momento.

Olhe para o que está sentindo, 
libriano, e vá em busca dos 
seus melhores projetos e 
sonhos.

Esse é um grande momento 
em termos de carreira. Faça 
acontecer seus melhores 
projetos.

Foco nas suas melhores 
parcerias. As relações podem 
ser importantes para realizar 
os seus sonhos.

Período ideal para fazer 
grandes mudanças, leonino. 
Compartilhe, pois seus amigos 
podem te ajudar.

Momento ideal em termos de 
casa e família, sagitariano, e 
maravilhoso em termos de 
amizades.

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 
l 1 kg de filé de tilápia
l Suco de 1/2 limão
l 4 tomates em rodelas
l 4 cebolas em rodelas
l 1/2 xícara de chá de azeitonas  
     pretas picadas
l 1/ 2 kg de batatas cozidas
l 1 colher de sopa de manteiga
l 1/2 xícara de chá de creme de leite
l 300 gr de muçarela ralada
l Azeite
l Sal

Filé de tilápia assado

Jogo dos sete errosJogo dos sete erros

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 69

MMAVIC
ACREDITADO

URUGRIMEL
AESCUNAE

TOTEMSEEÇ
ODJROMÃ
NEOLIAOO

RALEGANOD
MARROMTIME

QRODAPEAI
LUZOINON
RAZABLOAV

TLIXOUNE
ILICITASR
CEHNNEON

PAULOGUSTAVO

Estatística
variável na
pesquisa
eleitoral

Tema de
vitrines 
em julho 
e agosto

Estrutura
vertical

com nome
de rua

Embarca-
ção de

passeios
marítimos

Estilo mu-
sical de-
rivado do
hardcore

Monogra-
ma de

“Odete” 

Direção da
agulha da
bússola
(abrev.)
Renato

Machado,
jornalista
carioca

Ozzy
Osbourne,
cantor de
“Iron Man”

(?) Tsé-
tung, revo-
lucionário

chinês

Parte da
página

reservada
a notas

Sensação
comum em

viagens
de barco

Nome
frequente

entre
islâmicos

(?) stop: o
voo sem 
escalas
(inglês)

(?)-8:
o motor
com oito
cilindros

As drogas
como a
cocaína,
no Brasil

Estado da
Praia de
Mucuripe

(sigla)

Oliveira
Vianna,
escritor

“imortal”

Humorista
que apre-
senta “220
Volts” (TV)

Formato
da canto-

neira

Gás de
letreiros

de motéis

Equipe
esportiva

Piloto,
em inglês

Líder espiritual
procurado por artistas

Cosmético com
bastão de aplicação

1/5 do
lustro
Esfriar
muito

Liga;
junta

Antiguida-
de (abrev.)

Bem-con-
ceituado

Modalida-
de espor-

tiva da
brasileira
Poliana
Okimoto

Cor da
castanha
Proteção 

divina (fig.)

Resto de
faxinas
Estudou
(o texto)

Loteria ilegal que
surgiu para evitar que
o Zoológico carioca
fechasse as portas

Fruta usada
em gargarejos

Inteligência
Artificial (sigla)

Região
onde

estavam 
localizadas
as cida-

des-estado
gregas

Que viaja 
constan-
temente
Gosta

Agente da rubéola 
e da gripe (Patol.)
A unidade do DVD,

no computador

Grande (?),
postal de
Istambul

Elogio (fig.)
Rio da hi-
drelétrica 
Belo Monte

(Pará)

3/emo — non. 4/romã. 5/eólia — pilot. 6/escuna. 16/maratona aquática.

Tempere os filés com limão e sal. Em um refra-
tário colocar uma camada de cebola e uma de 
tomate, coloque os filés em cima das cama-
das. Cubra com outra camada de cebola e de 
tomate, na sequência coloque as azeitonas e 
regue com o azeite. Coloque para assar por 
15 minutos em forno alto. Reserve. Esprema 
as batatas em outra vasilha. Em uma panela 
derreta a manteiga, depois coloque a batata e 
o creme de leite. Em seguida adicione o purê 
por cima dos filés e então coloque a muçarela. 
Leve ao forno por mais 5 minutos e sirva.



Social
cristinekempp@gmail.com

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

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

Aniversariantes 
da Semana  

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

l SEXTA (15)
Eloi Bremm, Francieli Silva Buhl, 
Francieli Silva, Marciane Auler, 
Kelly Fernandes, Eidicleia da Silva, 
Bruna Roseli, Sonia Knaak Cristiano 
Kramer, Regiane Lucia Lunkes

l SABADO (16)
Egon Kurtz, Edi Verner, Julio 
Amorin, Delci Benkowitz Fischer, 
Gladis Isonete Schell, Mirian 
Schimmelpfennig, Solange Dos 
Santos, Iria Kroth Tornquist, Leticia 
Martins, Nigo Jandir Kirschke, 
Alzira Busnello,  Andreia Weirich, 
Bernadete Brix, Aline Tati

l DOMINGO (17) 
Tatiane Eger Kruger, Juliana Lima, 
Joarez Vechietti, Tere Fagundes, 
Janete Rafalski, Giselly Silveira, 
Suelen Gomes, Kerli Hasper, 
Arnelio Schaeffer Schaeffer, Luiz 
Paulo Hoffmann Damke, Juliana 
Moraes, Roseli Castro Castro, 
lisangela Luiz, Dhanyela Silva, 
Marlise Detoni, Joarez Nestor 
Vechietti, Elisa Mara da Silva, 
Andreia Bianchini, Alessandra 
Bundchen, Tatiane Rodrigues

l SEGUNDO (18) 
Ruthinea Andrioli da Cunha, Mira 
Loman, Daniela Marcelo Koch, 
Atalicio Kroth, Luis Heinrich, Elza 
Schultz, Lidy Gonçalves, Neusa 
Bolsoni, Cleunice Draghetti Moro, 
Bruna Schuck Pedralli Schafer

l TERÇA (19)
Cleomar Ketllyn Vana, Joni Leocir 
Lang, Ilvo José Weschenfelder,  
Elvira Tomm, Adriane Hein, Aneci 
Gerhardt da Rosa, Indianara 
Willemann, Berenice Gualtieri 
Prates Roma, Rosmarina Feiten 
Gonçalves

l QUARTA (20)
Antoninha Juvilde Shoffen Elicker, 
Gloria Benega, Luana Orssato, 
Cleci Teixeira, Mauro Pasinato, 
Maria Müller, Marcia Richter, Maria 
Lucia Souza, Isa Vasques, Fabiele 
Rambo, Rafael Heinrich, Eloisa 
Meinerz, Sami Nassim, Antoninha 
Juvilde Schoffen Elicker, Adriane 
Kappes Vorpagel, Jéssica da Silva

Da esquerda para a direita: Kassio Rusch (vice presidente 
Acinsar), Cristine Kempp e Dario Loch (diretores do jornal 
Tribuna do Oeste) e Giba Klaiss (presidente da Acinsar de 
Nova Santa Rosa), por ocasião da 30ª edição do tradicional 

jantar típico alemão – Eisbein de Nova Santa Rosa

Luana Weber esteve de aniversário no dia de 12 de abril. Ela filha 
do prefeito de Mercedes, Laerton Weber e da primeira dama 

Lizandra Weber 

O tim tim da semana vai para a Mirtes Grasel de 
Entre Rios do Oeste, ela aniversaria neste domingo 
(17). Na foto Mirtes está acompanhada do marido 

Adair e dos filhos do casal

Quem aniversaria amanhã (15) é 
o empresário de Quatro Pontes, 
Felipe Vogt. Na foto ele está 
acompanhado da esposa Vanice
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Pato Bragado apresenta 
projetos de sucesso no 
Congresso de Cidades Digitais

PREFEITO LEOMAR ROHDEN CONDUZIU A EXPLANAÇÃO PARA GESTORES PARANAENSES E 
DE OUTROS ESTADOS

Ü

  O prefeito de Pato Bragado, 
Leomar Rohden, o Mano, está entre 
os prefeitos, gestores e vereado-
res do Paraná e de outros Estados 
que no dia 08 de abril, esteve em 
Maringá, no 8º Congresso Para-
naense de Cidades Digitais e 
Inteligentes, onde compartilhou 
soluções e inovações adotadas em 
Pato Bragado, visando tornar as 
cidades mais conectadas e eficientes.

O congresso é o principal 
encontro de tecnologia para 
prefeituras do Estado que foi 
promovido com apoio da pre-
feitura municipal de Maringá.

Mano apresentou como exemplo 
de tecnologia, o programa Robótica 
na Escola, onde todos os alunos têm 
acesso às uma estrutura voltada à 
formação de práticas pedagógicas, 

  Estado quer ampliar
crédito para cooperativas
da agricultura familiar

TEMAS FORAM DISCUTIDOS EM WEBINAR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO



POR DARIO LOCH

DESTAQUE
Empresarial
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Estúdio da BelezaEstúdio da BelezaEstúdio da BelezaEstúdio da BelezaEstúdio da Beleza
Djenifer OttDjenifer OttDjenifer OttDjenifer OttDjenifer Ott
Cabelos em geral,
maquiagem, designer de
sobrancelhas, depilação,
manicure e muito mais, você
encontra no Estúdio de
Beleza Djenifer Ott, em
Mercedes, na Avenida João
XXIII, nº 11.
Uma das novidades da
empresas é também quanto
ao alongamento de unhas.
Também é representante do
Boticário, Mary Kay, Avon,
Natura, entre outros
produtos na linha de beleza.
O WhatsApp da empresa é o
(45) 98823-2531.

Djenifer Ott, proprietária

 O Paraná conta hoje com 179
pequenas cooperativas da agricul-
tura familiar, que congregam
41.542 associados, e 517 associa-
ções da agricultura familiar com
25 mil integrantes. Juntas elas fa-
turaram no último ano R$ 500 mi-
lhões. O fortalecimento dessas ins-
tituições, a exemplo do que ocor-
reu com as grandes cooperativas
paranaenses na década de 60,
passa pelo acesso ao crédito e fi-
nanciamento a investimentos.

Essas questões foram temas
de encontro virtual promovido
pela Secretaria da Agricultura e
Abastecimento, por meio do pro-
grama Coopera Paraná, na sex-
ta-feira (25). Mais de 100 pesso-
as participaram ativamente da
discussão online. Atualmente, o
maior entrave a esse crédito pas-
sa pelas dificuldades de garanti-
as de pequenas cooperativas e
associações e que muitas vezes
podem ser substituídas por alter-
nativas que hoje são aceitas pe-
las instituições financeiras.

O secretário da Agricultura e
do Abastecimento, Norberto Or-
tigara, falou sobre uma ação mais
agressiva de crédito para aten-
der a agricultura familiar por parte
das instituições do Governo do
Paraná, como a Agência de Fo-
mento e o Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE). “É uma determinação do
governador Carlos Massa Ratinho
Júnior que o Estado do Paraná

promova uma ação mais ousada
de crédito e políticas de redução
do custo do dinheiro”, disse.

Segundo Ortigara, será enca-
minhado para a Casa Civil ade-
quações da Lei de Subvenção
Econômica, introduzindo o con-
ceito de juros zero que pode che-
gar no máximo a 3% para proje-
tos bem estruturados nas áreas
de olericultura, frutas, flores, lei-
te, carnes, peixe, erva mate, pi-
nhão, seda, café, agroindústria
familiar, cooperativas da agroin-
dústria familiar e apoio à irriga-
ção e a energias renováveis. Con-
comitante a essa iniciativa será
encaminhada à Assembleia Legis-
lativa do Estado o Orçamento
para 2021 que propõe apoio fi-
nanceiro às cooperativas da agri-
cultura familiar que precisam de
capital para se estruturarem.
“Com o programa Coopera Pa-

raná queremos ajudar essas ins-
tituições a se solidificarem e pro-
mover um avanço importante
para gerar emprego e renda no
Estado”, afirmou.

O secretário lembrou que a
Coamo, uma das maiores coope-
rativas do Brasil, hoje fatura cer-
ca de R$ 17 bilhões por ano e a
C-vale, outra grande cooperativa
paranaense, fatura cerca de R$ 11
bilhões por ano. “E elas começa-
ram pequeninas há mais de 50
anos, também com a ajuda do
Estado. Hoje vivem como gran-
des organizações que são”, dis-
se ele. “Para isso é preciso se
estruturar e ter uma construção
permanente, que certamente vai
ampliar e muito as chances de
sucesso para essas cooperativas
da agricultura familiar que estão
hoje sendo atendidas pelo pro-
grama Coopera Paraná”.

 A Secretaria de Agricultura
Familiar e Cooperativismo do Mi-
nistério da Agricultura prorrogou
o prazo de validade da Declara-
ção de Aptidão ao Pronaf (DAP) por
conta da pandemia da Covid-19.

De acordo com portaria publi-
cada, foi prorrogada por seis
meses a vigência das declarações
com vencimento entre os dias 24
de setembro e 31 de dezembro
de 2020. Já as DAPs que expiram
entre os dias 1º de janeiro de 31
de março de 2021 terão a valida-
de estendida por três meses.

As alterações serão realizadas
diretamente nas DAPs, de forma
automática, e poderão ser consul-
tadas no “Extrato DAP”. Em mar-

Ministério prorroga validade das
Declarações de Aptidão ao Pronaf

ço, a pasta já havia feito uma pri-
meira prorrogação da validade
das DAPs devido à pandemia.

A medida ocorre com o ob-
jetivo de evitar a locomoção de
agricultores até os órgãos e en-
tidades emissoras de DAP na
busca pela renovação do docu-
mento e para garantir aos bene-
ficiários a continuidade do aces-
so às políticas públicas da agri-
cultura familiar.

“Desde o início da pandemia,
estamos trabalhando diuturna-
mente em medidas que auxiliem
o pequeno produtor na manuten-
ção da sua produção e distribui-
ção, adotando as medidas de se-
gurança necessárias. A nova pror-

rogação do prazo de validade das
declarações é importante, pois a
DAP é indispensável para que o
agricultor familiar consiga acessar
as políticas públicas de crédito e
os programas de compras insti-
tucionais”, ressalta o secretário de
Agricultura Familiar e Cooperati-
vismo, Fernando Schwanke.

Levantamento realizado pela
Coordenação do Cadastro da
Agricultura Familiar da secreta-
ria aponta que, com a iniciativa,
mais de 846 mil DAPs terão sua
vigência prorrogada, garantindo
que milhares de agricultores fa-
miliares continuem acessando
programas e projetos executa-
dos pelo ministério.

Idealize comemora 14 anos
A Idealize Materiais de Construção e Elétricos completa 14 

anos de atendimento neste mês de abril. A empresa é de 
propriedade de Wolmar Stoffel e Jonas Lenz.

Para comemorar o aniversário, durante todo o mês de abril a 
loja está com preços diferenciados e uma série de descontos.

Referência no segmento, no decorrer de todos estes anos a 
Idealize sempre tem primado por qualidade, preços justos e 

ótimo atendimento.
Precisando de materiais de construção e de elétricos, dirija-se 

até a Idealize, empresa situada na Avenida Santo Cristo, nº 
1137, região central de Nova Santa Rosa. Telefone: 3253-1281.

DIVULGAÇÃO

Alumicenter é referência em Nova Santa Rosa
Atuando há oito anos no mercado de vidros 

temperados e esquadrias em alumínios, a 
Alumicenter é referência em produtos de qualidade, 

pontualidade e em bom atendimento.
Com o lema “A nossa família atende a sua”, a 

Alumicenter oferece toda linha de alumínios, vidros 
temperados, alumínio amadeirado, toda linha de 

portas e pisos laminados, além de vinílicos. Também 
trabalha com portas internas com batente em PVC 
Wood Pormade, e portas de alto padrão em ACM.

O atendimento é feito pelos proprietários Anderson 
e Valdir Kelm, bem como pela excelente equipe de 

profissionais para realizar os melhores serviços.
A empresa localiza-se à Avenida Santo Cristo, nº 116, 
centro de Nova Santa Rosa. O telefone é 2032-0323.

Wollmar Stoffel, sócio-proprietário Jonas Lenz, 
sócio-proprietário
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Nesta quinta-feira (14) será 
finalizado o cronograma de abril 
da coleta seletiva no interior de 
Quatro Pontes, contemplando as 
Linhas Guará, João Pessoa, São João, 
Tereza, São José, Mato Grosso, Três 
Vizinhos, Souza Naves e Itá.

Os produtores rurais devem 
separar corretamente os mate-
riais, pois, caso contrário, não 
serão recolhidos pela Tecnurbe, 
empresa licitada pela prefeitura. A 
separação inadequada prejudica o 
trabalho da Associação Quatropon-
tense de Catadores (AQC) e enviar 
todo tipo de lixo não é permitido 
porque a AQC trabalha só com 
reciclagem de materiais secos e 

limpos. Deste modo, os produtores 
devem enviar apenas aquilo que 
é possível reutilizar e os materiais 
devem ser colocados dentro de big 
bags, sacos de sementes agrícolas 
ou de ração. As lonas devem estar 
enroladas e amarradas com cordas.

A AQC recebe diferentes tipos de 
materiais do interior, como caixas de 
papelão, big bags, sacos de ração, 
lona preta e amarela, latas, plásti-
cos, papel, sucatas em geral, vidros 
(não temperados), entre outros, 
contudo, não são aceitas emba-
lagens de agrotóxicos, seringas, 
bainha de inseminação, agulhas, 
pneus, roupas, cobertas, tapetes 
e outros materiais. 

Quinta-feira tem coleta seletiva 
no interior de Quatro Pontes

Marechal Rondon 
abre inscrições 
ao curso de 
marcenaria básica

Estão abertas as inscrições para o 
curso gratuito de marcenaria básica, 
com 18 vagas, promovido pela 
prefeitura de Marechal Cândido 
Rondon, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, e pelo 
SENAI. As vagas serão fechadas 
conforme a ordem de inscrição.

Serão 80 horas/aula, sendo o 
curso realizado nas segundas, terças 
e quartas feiras, das 18h45 às 22h45, 
com início previsto para 25 de abril. 
As aulas teóricas acontecerão no 
SENAI, enquanto as práticas serão 
desenvolvidas no Parque Industrial II.

As inscrições devem ser reali-
zadas na Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, na prefeitura, 
mediante apresentação de RG, CPF 
e comprovante de residência. Para 
se inscrever é necessário ter idade 
mínima de 18 anos e ensino fun-
damental. Mais informações pelo 
telefone 3284-8796.

“Será mais uma importante 
capacitação, para quem deseja 
iniciar uma nova profissão ou se 
aprimorar. A habilitação profissional 
irá fornecer noções para trabalhar 
com madeira e produção de mobi-
liários”, destacou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Valdir 
Port (Portinho).

relacionadas à educação criativa, 
através da tecnologia reconhecida 
pelo Ministério da Educação. Outras 
importantes conquistas citadas 
foram a iluminação de led em 100% 
da área urbana, como também a 
ciclovia interligando os municípios 
de Pato Bragado e Entre Rios do 
Oeste, além da piscina semiolímpica 
e aquecida no complexo polies-
portivo Cristal. Ela será inaugurada 
nos próximos dias. 

Para Mano a oportunidade de 
ser o único município da região a 
ser convidado para que os cases 
de sucesso fossem replicados em 
cidades maiores do Paraná, como 
Londrina, Ponta Grossa e Maringá, 
e de outros Estados, como Belo 
Horizonte (MG) e Campo Bom 
(RS) foi valiosa. 

 Soluções e inovações adotadas 
no município bragadense foram 

replicadas para todo o país 

DIVULGAÇÃO
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PREFEITO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CHEFE DA REGIONAL DE SAÚDE, DEMAIS AUTORIDADES, FAMILIARES DO HOMENAGEADO E CIDADÃOS ESTIVERAM 
PRESENTES

Ü

USF Breno Spinassi é oficialmente entregue 
à comunidade do Bairro São Francisco

Com os atendimentos iniciados no 
dia 04 de abril, foi oficialmente inaugu-
rada na manhã da última quinta-feira 
(07), em Marechal Cândido Rondon, 
a Unidade da Saúde da Família (USF) 
Breno Augusto Spinassi, localizada 
no Bairro São Francisco.

A denominação em homenagem 
ao psicólogo que faleceu em maio 
de 2021, vítima da Covid-19, aos 33 
anos, é motivada pela trajetória de 
atuação do profissional em favor da 
comunidade de Marechal Rondon. 
A honraria tem como autor o vice-
-presidente da Câmara Municipal, 
vereador Rafael Heinrich.

O prefeito Marcio Rauber enal-
teceu que os moradores do São 
Francisco até duas semanas atrás 
eram atendidos no Bairro Mare-
chal, enquanto desde o dia 04 as 
pessoas são atendidas no bairro 
onde moram. “De outro lado, é uma 
justa homenagem a um servidor 
público que sempre prestou serviços 
de muita qualidade para toda a 
comunidade rondonense”, expôs.

AMBIENTE
Distribuída em uma área de 

 A prefeitura de Nova Santa 
Rosa informa que foi decretado 
na segunda-feira (11), estado de 
epidemia de dengue no muni-
cípio. O Decreto N° 4.919/2022 
comunica que isso ocorre devido 
ao elevado número de casos. 
Desde o início deste ano, de 
forma atípica, foram notificados 
541 casos suspeitos, com 430 
casos confirmados, conforme a 
base de dados da 20ª Regional 
de Saúde.

Assim, considerando a circula-
ção autóctone do vírus, contraída 
no município, número de casos 
de dengue, aumento de hospi-
talizações e de casos graves da 
doença, a medida de epidemia 
torna-se necessária. Dessa forma, 
a administração municipal pode 

intervir de forma imediata, a fim de 
garantir a manutenção da ordem 
social, bem como a saúde pública 
dos munícipes.

O boletim atualizado da den-
gue é publicado toda semana pela 
Secretaria de Saúde de Nova Santa 
Rosa, por meio do site www.nova-
santarosa.pr.gov.br.

A Secretaria de Saúde faz um 
alerta para os munícipes: cuidado 
com as chuvas dos últimos dias. 
“O atual clima é propício para a 
proliferação do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da doença. 
Qualquer local que possa acumu-
lar água, torna-se um foco. Fique 
de olho, verifique seu quintal e 
dentro de casa. Faça sua parte 
no combate à dengue”, orienta 
a nota da pasta. 

311,05 metros quadrados, a USF 
Breno Augusto Spinassi recebeu 
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 contrapartida do 
município (em torno de R$ 180 mil).

“É uma grata satisfação poder 
prestar esta homenagem ao ser-
vidor Breno Augusto Spinassi, 
que atuou com muita dedi-
cação. Entregar esta USF no 
Bairro São Francisco representa 
mais segurança à comunidade 
local, uma preocupação do pre-
feito Marcio Rauber, bem como 
amplia o atendimento na área da 
saúde a todos que necessitam”,  
frisa a secretária de Saúde, Mar-
ciane Specht.

PRESENÇAS
Estiveram presentes o chefe da 

20ª Regional de Saúde de Toledo, 
Alberi Locatelli; deputado Elio 
Rusch; prefeito Marcio Rauber e 
vice Ilario Hofstaetter (Ila); secre-
tária municipal de Saúde, Marciane 

 DIVULGAÇÃO

Autoridades municipais, chefe da Regional de Saúde e familiares durante a solenidadeÜ

Specht; vereador Rafael Heinrich; 
diretora do Fórum da Comarca, juíza 
Juliana Domingues; juiz Clairton 
Spinassi e esposa Sandra, pais 
do homenageado; padre Sérgio 
Rodrigues; secretários, vereadores, 
autoridades militares e jurídicas, 
lideranças, convidados e mora-
dores do Bairro São Francisco.

 A frota de veículos da prefeitura 
de Entre Rios do Oeste acaba de 
receber mais um reforço. Trata-se 
de um novo caminhão basculante, 
adquirido por meio de investimento 
de R$ 529 mil, oriundo dos recursos 
próprios do município.

O novo caminhão foi recebido 
na tarde de segunda-feira (11), pelo 
prefeito Ari Aloisio Maldaner, verea-
dores e secretários. De acordo com 
o mandatário municipal, o caminhão 
basculante chega para ajudar nos 
serviços prestados pela Secretaria de 

Viação, Obras e Serviços Públicos. “O 
caminhão será utilizado nas obras 
de manutenção e cascalhamento 
de estradas rurais. Essa conquista 
não é somente da administração 
municipal, mas de toda população 
entrerriense”, finalizou. 

A Secretaria de Saúde de Mer-
cedes dá sequência nesta semana 
ao cronograma de prevenção à 
Covid-19. Além da aplicação de 
doses contra a doença, idosos e 
profissionais da saúde são vacinados 
contra a influenza.

A aplicação dos imunizantes acon-
tecerá na sala de vacinas, localizada 
nos fundos do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS), sempre 
das 13h30 às 16h. É necessário apre-
sentar os documentos pessoais e a 

carteira de vacinação para receber 
o imunizante.

VACINAS
Após o cronograma de segunda 

(11), terça (12) e quarta-feira (13), 
que contemplou as vacinas contra 
a Covid e influenza, nesta quinta 
(14) ocorre a aplicação da segunda 
dose da marca Pfizer contra a Covid 
em pessoas com 12 anos ou mais, 
além de influenza em cidadãos 
com 60 anos ou mais.

Mercedes intensifica vacinação 
contra a influenza e Covid

Nova Santa Rosa decreta 
epidemia de dengue

Entre Rios do Oeste é contemplado 
com novo caminhão basculante

Prefeito Ari Maldaner e autoridades por ocasião do recebimento do novo caminhãoDIVULGAÇÃO Ü
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Fale com seu gerente 
ou acesse sicredi.com.br/investimentos

Por que 
investir

com a 
gente?

Aqui seu investimento 
rende mais do que dinheiro.

POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA
PREVIDÊNCIA

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

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

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

Invista 
com o
Sicredi.
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de fraldas infantis, dieta oral/enteral e insumos para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Valor Máximo: R$163.240,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 12 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 02 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 02 de maio 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 11 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 044/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de tubos e aduelas de concreto para manutenção de galerias pluviais e pontes na sede e 
distritos do município. 
Valor Máximo: R$754.658,18 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 13 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 04 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 04 de maio 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 12 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item. 
Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de almoço ou jantar, tipo buffet livre, para servidores a 
serviço nos distritos de Margarida e São Roque. 
Valor Máximo: R$139.904,40. 
Recebimento dos envelopes: O recebimento dos envelopes ocorrerá até o dia 04 de maio de 2022, no 
Setor de Protocolos da Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, situada à Rua Espírito 
Santo, nº 777 - centro, no Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná. Poderá haver o 
encaminhamento por meio postal, situação em que o ENVELOPE N.º 1 (proposta de preços) e ENVELOPE N.º 2 
(habilitação), deverão ser inseridas em invólucro único. 
Abertura: A análise das propostas de preços e documentos de habilitação ocorrerá em sessão pública a ser 
realizada às 14:00 horas no dia 04 de maio de 2022, no Auditório localizado no Paço Municipal Arlindo 
Alberto Lamb, sito à rua Espírito Santo, nº 777, centro, Marechal Cândido Rondon –PR. 
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. Fone: (45) 3284-
8865 ou 3284-8867 ou através do site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o 
edital e download. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 12 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2021 
OBJETO: Contratação de cursos profissionalizantes, pizzaiolo, preparo de carnes, jardinagem, comida de 
boteco, culinária alemã, garçom, corte e costura, para qualificar munícipes, oferecendo aperfeiçoamento para 
a inclusão no mercado de trabalho. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 71/2021, firmado em 07/05/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
CNPJ DA CONTRATADA: 03.541.088/0039-10 
RESPONSÁVEL: Sidnei Lopes de Oliveira 
PRAZO: Vigência: 07/05/2023 
VALOR: Inalterado. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II e III, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 01/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Sidnei 
Lopes de Oliveira. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6255769aa7a3e 
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 7/2021 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Rural da Linha Ajuricaba, 
com recursos do Contrato de repasse nº 890865/2019 – MAPA/CAIXA. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 190/2021, firmado em 27/09/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: MILICO MINERAÇÃO LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 13.332.126/0001-05 
RESPONSÁVEL: Luiz Guaragni 
PRAZO: Execução: 28/05/2022 e Vigência: 30/06/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 03 (três) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 30/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Luiz 
Guaragni. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62557c12adda6 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Rural entre a Linha Arara 
e Linha Maracanã – Trecho 01, com recursos do Contrato de repasse nº 890865/2019 – MAPA/CAIXA. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 191/2021, firmado em 27/09/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: JGF SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 21.051.494/0001-03 
RESPONSÁVEL: Gustavo Roberto Engel 
PRAZO: Execução: 28/05/2022 e Vigência: 30/06/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 03 (três) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 30/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Gustavo 
Roberto Engel. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62557d418d687 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 36/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ADEMIR FRANCISCO MALLMANN - ME 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.250.595/0001-94 
REPRESENTANTE: Marlene Mallmann 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 17.601,36 (dezessete mil seiscentos e um reais e trinta e seis centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 29/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marlene 
Mallmann. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6255ae2e94a5d 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 39/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ARGEL NATAN HOELSCHER 09796011930 
CNPJ DA CONTRATADA: 27.281.828/0001-11 
REPRESENTANTE: Argel Natan Hoelscher 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 2.956,59 (dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 29/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Argel 
Natan Hoelscher. 

 
* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6255b28146ac6 

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

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 42/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: RONALD RUBENS BRUCH 70363315934 
CNPJ DA CONTRATADA: 30.487.024/0001-88 
REPRESENTANTE: Ronald Rubens Bruch 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 3.162,16 (três mil cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos). 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 05/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Ronald 
Rubens Bruch. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6255b39e440a7 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 45/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: JOELSON ANDRE MUSCOPF 04879327905 
CNPJ DA CONTRATADA: 13.071.617/0001-40 
REPRESENTANTE: Joelson Andre Muscopf 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 19.869,98 (dezenove mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 29/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Joelson 
Andre Muscopf. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6255b5401eb6d 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal, estadual e APAE, 
conforme trajetos e itinerários. 
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 49/2020, de 19/02/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: TRANSPORTE ESCOLAR NIENOW LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 05.325.376/0001-90 
REPRESENTANTE: Remi Nienow 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 40.110,72 (quarenta mil cento e dez reais e setenta e dois centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato, baseado na variação do INPC dos últimos 
12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 29/03/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Remi 
Nienow. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6255b5b912294 
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 54/2021 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle de demandas da 
Receita Federal do Brasil,. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: CONVICTA TREINAMENTOS LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 17.834.237/0001-70 
RESPONSÁVEL: Joarez Lima Henrichs  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/04/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 05 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Joarez Lima Henrichs. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p624ef3d24a7b3  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 56/2022 

  
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 
OBJETO: Execução de reforma de banheiro localizado nas proximidades da Arena de Rodeio, no Parque de 
Exposições Álvaro Dias (banheiros da antiga piscina). 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon 
CONTRATADA: BACKES E FUKITA LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 22.071.061/0001-82 
RESPONSÁVEL: Peterson Backes 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses, a contar do 5º dia útil após a emissão da ordem de serviço. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 96.562,55 (noventa e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 
cinco centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante conforme autorização, no prazo de 
10 (dez) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades 
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 08 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Peterson Backes. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62556fa3b6592 
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 47/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA & CIA LTDA 
CNPJ: 18.253.127/0001-88 
REPRESENTANTE: JEFERSON APARECIDO DE SOUSA 
OBJETO Contratação de serviços de profissionais em aulas de danças diversas, visando o desenvolvimento 
das ações das Secretarias Municipais de Cultura e Assistência Social 
VALOR: R$ 270.300,00 (duzentos e setenta mil e trezentos reais). 
VALIDADE: 04/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62501daecdf13 
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 49/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: EDSON SANTOS DA SILVA 
CNPJ: 40.132.517/0001-59 
REPRESENTANTE: EDSON SANTOS DA SILVA 
OBJETO: Contratação de serviços de lavagem dos veículos, ônibus, ambulâncias, máquinas, caminhões e 
motos, da Frota Municipal. 
VALOR: R$ 98.631,20 (noventa e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos). 
VALIDADE: 04/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p624c8fd80f6bd 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 016/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção da casa de bombas e hidrantes, com fornecimento de 
materiais, para o combate a incêndio no Centro de Eventos, no Parque de Exposições Álvaro Dias. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Protemar Comércio de Equipamentos de Proteção Individual Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 10.714.646/0001-94 
REPRESENTANTE: Rafael Tiago Petry 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$13.127,50 
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 Protemar Comércio de Equipamentos de Proteção Individual Ltda. Testemunhas: Marcelo 
Silveira Portela, Secretário Municipal de Administração e Ademir Aparecido Santana, Fiscal de Contrato - 
SMAD 
 

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

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2022 
 

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 010/2022, para a 
aquisição de tabloides com tema “Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes: Não Guarde Este 
Segredo”, com fins educativos para campanha em parceria entre as Secretarias Municipais de 
Educação e Assistência Social, bem como CRAS e CREAS, torna público a presente justificativa de 
inexigibilidade, na forma seguinte: 
 OBJETO: Aquisição de tabloides com tema “Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes: 
Não Guarde Este Segredo”, com fins educativos para campanha em parceria entre as Secretarias 
Municipais de Educação e Assistência Social, bem como CRAS e CREAS. O material deverá ser 
entregue em até 15 (quinze) dias, conforme rotina descrita no Termo de Referência, anexo aos autos do 
processo. O prazo de execução do contrato será de 60 (sessenta) dias, enquanto a vigência será de 90 
(noventa) dias. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis. O valor máximo deste processo será 
de R$16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais). Este objeto será executado pela empresa EDITORA 
AMIGOS DA NATUREZA LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.096.738/0001-55, situada na Rua Goiás, nº 765, 
Centro, na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, através de Inexigibilidade de Licitação. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, inciso I, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93. Gabinete do Prefeito, em 12 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 018/2022 
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. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 
CNPJ DO CONTRATADO: 87.389.086/0001-74 
REPRESENTANTE: Alwin Wihelm Elbern 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$1.399,80 
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 30 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. Testemunhas: Marciane 
Maria Specht, Secretária Municipal de Saúde e Robson Augusto Blank, Fiscal de Contrato - SMSA 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p62472e477a0ce 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 019/2022 
OBJETO: Aquisição de letreiro para fachada e placas de identificação, instalados, para a Unidade de Saúde 
São Francisco. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: CR2 COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ DO CONTRATADO: 32.149.253/0001-18 
REPRESENTANTE: Paulo Rodrigo Coppetti 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$3.950,00 
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 04 de abril de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e CR2 COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA. Testemunhas: Marciane Maria Specht, Secretária 
Municipal de Saúde e Arthur Antunes Coimbra Riegel, Fiscal de Contrato - SMSA 
 

* Documento na íntegra disponível através do site: 
www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 007/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para realização de 02 (duas) inscrições para participação de conselheiros 
tutelares no 3º Encontro Entre Amigos do Paraná. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Bola – Locações Para Eventos Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 17.745.700/0001-08 
REPRESENTANTE: Marcos Antonio Sandoval 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$1.860,00 
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 31 de março de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e Bola – Locações Para Eventos Ltda. Testemunhas: Josiane Daniela Laborde Rauber, 
Secretária Municipal de Assistência Social e Jenice Corte Loch, Fiscal de Contrato - SMAS 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p624de7e3ca9cd 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 020/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 24, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 020/2022, para a contratação de serviço 
de revisão de garantia e aquisição de peças para manutenção do trator de esteiras, Frota 557, da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, torna público a presente 
ratificação da justificativa de Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviço de revisão de garantia e aquisição de peças para 
manutenção do trator de esteiras, Frota 557, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Sustentável. O serviço deverá ser realizado conforme rotina indicada no Termo de 
Referência, anexo aos autos deste processo. O prazo de execução do contrato será de 24 (vinte e quatro) 
meses e a vigência será de 25 (vinte e cinco) meses. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis 
após a realização dos serviços. O valor a ser pago será de R$32.051,36 (Trinta e dois mil, cinquenta e um 
reais e trinta e seis centavos). Este objeto será executado pela empresa VIANMAQ EQUIPAMENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.631.022/0004-65, estabelecida na Rua Arquitetura, nº 47, Bairro 
Universitário, Município de Cascavel, Estado do Paraná, através de Dispensa de Licitação.  
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso XVII, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93, conforme devidamente justificado no processo licitatório. Gabinete do 
Prefeito, em 05 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022 
 

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 009/2022, para a 
contratação de empresa para realização de programa de apoio ao bem estar docente para professores 
da rede municipal de ensino, torna público a presente justificativa de inexigibilidade, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de empresa para realização de programa de apoio ao bem estar docente 
para professores da rede municipal de ensino. O serviço deverá ser executado conforme solicitação da 
secretaria e de acordo com a rotina descrita no item 7 do Termo de Referência, anexo aos autos do 
processo. O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, enquanto a vigência será de 13 (treze) 
meses. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, conforme a realização dos serviços. O valor 
máximo deste processo será de R$47.520,00 (Quarenta e sete mil, quinhentos e vinte reais). Este objeto 
será executado pela empresa MARINEZ CARPISKI SAMPAIO 01758198907, inscrita no CNPJ sob nº 
28.336.392/0001-83, estabelecida na Rua Presidente Costa e Silva, nº Líder, Centro, Município de Marechal 
Cândido Rondon, Estado de 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 11 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 
CNPJ: 26.640.161/0001-33 
REPRESENTANTE: FABIO PAINO PAIM 
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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p624f38c76c1ba 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 
CNPJ: 26.640.161/0001-33 
REPRESENTANTE: FABIO PAINO PAIM 
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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
VALIDADE: 10/03/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 10/03/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p624f38c76c1ba  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 041/2022, através do Sistema de Registro de Preços e exclusivo para 
MPE, conforme L. C. nº 123/2006 e alterações 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de toner, cartucho de tinta, cilindro, ribbon e serviço de recarga, para ser utilizados pelas 
Secretarias Municipais. 
Valor Máximo: R$ 695.535,74 (Seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e 
quatro centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 13 de abril de 2022, até às 08:00 horas do dia 02 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 02 de maio de 2022, no 
Portal de Compras  – https://bllcompras.com/  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras - https://bllcompras.com/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras: https://bllcompras.com 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 11 de abril de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
       
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: PAULO SERGIO CARNIEL 
CNPJ: 05.819.525/0001-77 
REPRESENTANTE: Paulo Sergio Carniel 
OBJETO: Contratação de serviços de lavagem dos veículos, ônibus, ambulâncias, máquinas, caminhões e 
motos, da Frota Municipal. 
VALOR: R$ 34.903,00 (trinta e quatro mil e novecentos e três reais). 
VALIDADE: 04/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p625488a71ed60 
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 50/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI 
CNPJ: 13.553.143/0001-72 
REPRESENTANTE: Andrey De Jesus Zornitta 
OBJETO Aquisição de óleo lubrificante, reagente Arla, graxas, filtros e demais materiais para manutenção 
dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas secretarias municipais. 
VALOR: R$ 104.975,11 (cento e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e onze centavos). 
VALIDADE: 04/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6256ceb32c949 
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 51/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 
CNPJ: 30.572.270/0001-38 
REPRESENTANTE: Fernando Fabiano Favero 
OBJETO Aquisição De Óleo Lubrificante, Reagente Arla, Graxas, Filtros E Demais Materiais Para 
Manutenção Dos Veículos, Máquinas E Equipamentos Utilizados Pelas Secretarias Municipais. 
VALOR: R$ 30.746,65 (trinta mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 
VALIDADE: 04/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62547fe02381d 
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 54/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA 
CNPJ: 42.386.154/0001-03 
REPRESENTANTE: VOLMIR WESCHENFELDER 
OBJETO Aquisição De Óleo Lubrificante, Reagente Arla, Graxas, Filtros E Demais Materiais Para 
Manutenção Dos Veículos, Máquinas E Equipamentos Utilizados Pelas Secretarias Municipais. 
VALOR: R$ 9.923,60 (nove mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta centavos). 
VALIDADE: 04/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62548622437da  
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 55/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO 
CNPJ: 00.893.381/0001-85 
REPRESENTANTE: Cleusa Aparecida Dechechi Chambo 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 46.935,06 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e seis centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p625478a9c54a3  
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 56/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 30.320.176/0001-91 
REPRESENTANTE: Sandro Grejamim 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 42.209,43 (quarenta e dois mil, duzentos e nove reais e quarenta e três centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62547992e408d   
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 57/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 
CNPJ: 21.189.579/0001-52 
REPRESENTANTE: Daniel Gartner Boing 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 5.600,95 (cinco mil, seiscentos reais e noventa e cinco centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6256c9bb70e6a 
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 59/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 
CNPJ: 07.245.458/0001-50 
REPRESENTANTE: Daiane Carla Tomazelli 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 1.630,84 (um mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62547d12bf4c9  
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 65/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: KONECTA TRADING IMPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 
CNPJ: 45.147.694/0001-22 
REPRESENTANTE: Rafael Leme Padilha 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 17.166,09 (dezessete mil, cento e sessenta e seis reais e nove centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62547fe02381d 
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 66/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: ROSENEIDE DA SILVA - EPP 
CNPJ: 26.312.888/0001-91 
REPRESENTANTE: ROSENEIDE DA SILVA 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 12.922,62 (doze mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6256bc2279aaf  
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 67/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 
CNPJ: 29.678.353/0001-27 
REPRESENTANTE: LUISA ORO TOMIO 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 63.301,38 (sessenta e três mil, trezentos e um reais e trinta e oito centavos). VALIDADE: 
08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6256d2a5f1e84  
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 72/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: IMPAPER INOVACOES GRAFICAS LTDA 
CNPJ: 37.924.239/0001-68 
REPRESENTANTE: ELVIO PIZATTO DE ARAUJO 
OBJETO Aquisição de formulários contínuos, com bordas picotadas e perfuradas e com papel auto copiativo, 
a serem distribuídos aos agricultores do município. 
VALOR: R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais). 
VALIDADE: 11/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 11/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6256d50b3b316   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão Forma Eletrônica nº 09/2022 Tipo: Menor Preço Regime de Compra: Menor Preço por Item Objeto: 
Aquisição de equipamentos de medição de vazão/volume de água, sendo hidrômetros com mecanismos do tipo 
volumétrico classe C. Valor Máximo: R$ 206.400,00 (duzentos e seis mil e quatrocentos reais). Recebimento de 
propostas:  Das 09:00hs do dia 14 de abril, até as 09:00hs do dia 03 de maio de 2022. Realização da Sessão 
Pública/Local de Abertura: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 03 de maio de 2022, no Portal de Compras do 
Governo Federal – www.compras.gov.br  Edital: O Edital estará disponível aos interessados no SAAE – Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, situada à Rua Santa 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 08 de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão na Forma Eletrônica nº 10/2022 “Sistema de Registro de Preços” Tipo: Menor Preço Regime de 
Compra: Menor preço por Lote Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços eventuais de 
assistência técnica para substituição de motobombas de poço tubulares com profundidade de até 250 metros, e 
equipamentos entre 07 à 100 HP, incluso mobilização e transportes, no município de Marechal Cândido Rondon-PR. Valor 
Máximo do Lote: R$ 130.800,00 (cento e trinta mil oitocentos reais). Recebimento de propostas:  Até às 09:00 horas do 
dia 04 de maio de 2022. Realização da Sessão Pública/Local de Abertura: A sessão pública iniciará às 09:00 horas do 
dia 04 de maio de 2022, no Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br  Edital: O Edital estará disponível 
aos interessados no SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, situada 
à Rua Santa Catarina, 750, centro, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. 
às 17h00min., ou através do site: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e fazer o 
download do arquivo.  Dúvidas: Por email: licita@saaemcr.com.br  ou pelo Fone: (45) 3284-5903 ou 3284-5909, no horário 
normal de expediente. Publique-se! Marechal Cândido Rondon-PR, em 11 de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo 
Portaria Municipal 100/2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade:  Pregão Eletrônico nº 11/2022 - Sistema de Registro de Preços Tipo:  Menor Preço Regime de Compra: 
Menor preço por Item Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, sendo: Margarina, Leite, Café em Pó, Café Solúvel, Chá, 
Açúcar e Pão Francês. Realização da Sessão Pública/Local de Abertura: A sessão pública iniciará às 09:00 horas do dia 
05 de maio de 2022, no Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br  Edital: O Edital estará disponível 
aos interessados no SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, situada 
à Rua Santa Catarina, 750, centro, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. 
às 17h00min, no site www.compras.gov.br ou através do site: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações, consulta de licitações, 
escolher o edital e fazer o download do arquivo. Dúvidas: Por telefone (45) 3284-5903 / 3284-5909 em horário de expediente 
ou por e-mail: licita@saaemcr.com.br Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 11 de abril de 2022. Vitor Giacobbo 

Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 
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: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021*   
Leia-se: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2022* 
Marechal Cândido Rondon (PR), em 11 de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022* 
Processo de Compras nº 23/2022 – Tomada de Preços nº 03/2022  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviço de reforma de um reservatório metálico cilíndrico com 
capacidade de armazenamento de 15m³ de água potável com projeto executivo, fabricação e instalação, na unidade REL 
1005 – Sistema Rural Linha Bandeirantes, do município de Marechal Cândido Rondon – PR. CONTRATANTE: Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR CONTRATADA: Fabrimaq Tornearia de Máquinas 
Agrícolas e Industrial Eireli CNPJ: 11.365.900/0001-59 RESPONSÁVEL: Alexandre Cabreira da Silva VALOR: 
R$ 31.500,000 (trinta e um mil e quinhentos reais). EXECUÇÃO: 11/04/2022 à 11/08/2022 VIGÊNCIA: 11/04/2022 à 
11/09/2022 DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 11 de abril de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor 
Executivo; Alexandre Cabreira da Silva, Contratada. Documentos na integra em: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações 

 
 ADITAMENTOS CONTRATUAIS 

Processo de Compras Nº 80/2021 
Modalidade: Tomada de Preços nº 05/2021 

Espécie: Aditivo I – Contrato Administrativo nº 54/2021 Objeto: Lote 01 - Instalação de novo padrão de entrada e posto de 
transformação junto a ETE GUAVIRÁ Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido 
Rondon – PR Fornecedora: Eletro Caf Comércio de Materiais Ltda – EPP CNPJ: 10.906.818/0001-21 
Responsável: Emerson Jose Cardoso Justificativa: Prorrogação de prazo Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso V da 
Lei nº 8.666/93 Execução: até 23 de maio de 2022 Vigência: 22 de junho de 2022 Data e Assinaturas: Marechal Cândido 
Rondon (PR), 05 de abril o de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Estacilio José Cardoso (Procuração), Contratada. 
Espécie: Aditivo I – Contrato Administrativo nº 55/2021 Objeto: Lote 02 – Ampliação Rede Elétrica, visando atender ligação 
nova 3x100A – PTP 1052 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR 
Fornecedora: Eletro Caf Comércio de Materiais Ltda – EPP CNPJ: 10.906.818/0001-21 Responsável: Emerson Jose 
Cardoso Justificativa: Prorrogação de prazo Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso V da Lei nº 8.666/93 Execução: até 
22 de abril de 2022 Vigência: 23 de maio de 2022 Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 05 de abril o de 
2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Estacilio José Cardoso (Procuração), Contratada. 
*Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br – link licitações. 
 INTIMAÇÃO 

PREGÃO FORMA ELETRÔNICA nº 04/2022 
A Empresa:  Saturno Software e Sistemas Ltda. CNPJ nº 19.585.941/0001-62 E-mail: 
licitacoes@saturnosoftware.com.br Av. Prefeito Clemente Esteves Ferraz, 153 Sala D - Acari 
CEP: 35.850-000 – Ataléia/MG  
CONSIDERANDO que a licitante deixou de entregar o Item 03 – Pregão Eletrônico nº 04/2022;  
Determino seja instaurado processo administrativo sancionatório para apuração de responsabilidade e eventual aplicação 
de sanção a licitante adjudicatária Saturno Software e Sistemas Ltda.  - CNPJ nº 19.585.941/0001-62. Por fim, na forma 
do 87, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, fica a licitante intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em querendo se manifestar, 
preservando-se assim o devido processo legal. Findo o prazo assinalado, retorne o processo para deliberação final sobre 
aplicação de eventual penalidade. Marechal Cândido Rondon, Paraná, 08 de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo 
Portaria Municipal nº 100/2021 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo: Dispensa nº 15/2017 Objeto: Cooperação recíproca entre as partes, através do desenvolvimento de atividades 
e ações conjuntas capazes de propiciar a plena operacionalização da legislação em vigor, no que concerne à colocação de 
menores aprendizes nas atividades públicas municipais Espécie: Aditivo VII – Contrato Administrativo nº 30/2017 
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. Fornecedora: Centro de 
Integração Comunitária 12 de Outubro CNPJ: 84.812.049/0001-39 Responsável: Victor Hugo Borgmann Fundamento 
Legal: art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 Justificativa: Realinhamento de valores. Valor Aditado: R$ 2.129,40 
(dois mil, cento e vinte e nove reais e quarenta centavos). Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 13 de abril 
de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo, e Victor Hugo Borgmann, Contratada. *Documentos disponível em: 
www.saaemcr.com.br – link licitações. 

ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS VIGENTES – MARÇO/2021 
Para atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei 8.666/93  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 08/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 09/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 18/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 20/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 20/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 20/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 20/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2021 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 20/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2021 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 27/2021. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 03/2022. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 03/2022. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 03/2022. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 03/2022. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 03/2022. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 – Originado do Processo Licitatório modalidade PE nº 03/2022. 
Marechal Cândido Rondon (PR), em 12 de abril de 2022. 
Vitor Giacobbo Diretor Executivo 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 13 
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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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 
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Prefeitura rondonense prorroga até 20 de abril o 
prazo de vencimento do IPTU, do Alvará e de taxas 

DESCONTO DE 8% NO PAGAMENTO À VISTA TAMBÉM É 
VÁLIDO ATÉ A NOVA DATA

Ü

 SÚMULA REQUERIMENTO DE LICENÇA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA  
 SALESIO WEBER torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada, para a atividade de Piscicultura, implantada 
sob o LR n°177 do 38° Perímetro, da Fazenda Britânia, Município 
de Mercedes/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ADELAR EGGERS torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Simplificada para A ATIVIDADE DE PISCICULTURA a ser implan-
tada NA CHACARA Nº 317/320, S/N, DISTRITO DE MARGARIDA, 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR.

 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
BRUNO GLIER POMMERENING torna público que irá requerer ao IAT, 
a Licença de Operação para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TER-
MINAÇÃO instalada NO LOTE RURAL Nº 188-A DO 35º PERÍMETRO, 
DISTRITO DE SÃO ROQUE, MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
ARSENIO FISCHER torna público que recebeu do IAT, a Renovação 
da Licença Simplificada para ATIVIDADE DE SUINOCULTURA – SIS-
TEMA TERMINAÇÃO implantada NA CHÁCARA 132 DO PERÍMETRO 
SUBURBANO, SITUADA NA LINHA KM-13, MUNICÍPIO DE PATO 
BRAGADO – PR.

SÚMULA  DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Alcione Luiz Thomas, Neiva M. K. Thomas e José D. I. Thomas tornam 
público que requereram do IAP Renovação de Licença de Operação 
de suinocultura, implantado no Lote Rural 02/A/D e 02/03/B, do Per 
13, Linha Lorenz, no Município de Quatro Pontes, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
GUSTAVO MATEUS LAUFER torna público que irá requerer ao IAT, 
a Licença Prévia para a atividade de SUINOCULTURA CRECHÁ-
RIO a ser implantada NO LOTE RURAL N 136/B DO 6 PERÍODO, 
QUATRO PONTES - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ANTONIO OSMAR HORN torna público que recebeu do IAT, a Licença 
de Operação para a atividade de SUINOCULTURA TERMINAÇÃO ins-
talada LOTE RURAL N 200 do 35 PERÍMETRO, MARGARIDA, 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ANTONIO OSMAR HORN torna público que irá requerer ao 
IAT, a Renovação da Licença de Operação para a atividade 
de SUINOCULTURA TERMINAÇÃO instalada LOTE RURAL N 
200 DO 35 PERÍMETRO, MARGARIDA, MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Adilson Scheeren, torna público que recebeu do IAT, a Renovação 
da Licença de Operação da atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 2.550 animais, implantada no Lote Rural 
Número 11 da Gleba 09, distrito de Dom Armando – Missal – PR, 
com validade até 31/03/2028.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Claudiomir Sotoriva, Anicarla Stahl Sotoriva, Priscila Sotoriva e Miguel 
Schaefer, tornam público que receberam do IAT, a Licença de Ope-
ração para a atividade de Suinocultura no Sistema de Terminação 
destinada a 3.600 animais, implantada em Parte do Lote Rural 29 
da gleba 16, linha Morenão, Distrito de Moreninha – Santa Helena, 
PR, com validade até 31/03/2028. 

 A Casa da Cultura de Merce-
des exibe nesta sexta-feira Santa 
(15), a partir das 19h30, o filme “A 
Paixão de Cristo”. Para a noite, será 
permitida a entrada com chimarrão 
e tereré, além de pipoca.

Na longa metragem que será 
exibida, a cruci   ficação de Cristo 
é baseada no Novo Testamento, 

Judas agiliza a queda de Jesus 
entregando-o a oficiais do Impé-
rio Romano escolhidos a dedo. 
Para horror de sua mãe Maria, de 
Madalena e de seus discípulos, 
Jesus é condenado à morte.

Devido as cenas fortes o filme 
é recomendado para maiores de 
12 anos.

Decreto publicado ontem, 
segunda-feira (11), no Diário Oficial 
Eletrônico de Marechal Cândido 
Rondon, dispôs sobre a prorrogação 
do prazo de vencimento para o 
recolhimento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), alvará de 
licença e taxas de serviços urbanos.

O vencimento que estava 
previsto em parcela única, com 
8% de desconto, ou a primeira 
parcela do fracionamento para 
11 de abril, foi prorrogado para 
20 de abril. Em relação as demais 
parcelas, mantém-se os venci-
mentos impressos no carnê. 

Para o contribuinte ter direito 
a prorrogação, o mesmo deverá 
emitir novas guias dispostas por 

meio do endereço eletrônico: mare-
chalcandidorondon.atende.net, pelo 
atendimento via WhatsApp ou ainda 
diretamente no Departamento de 
Tributação, junto à Secretaria de 
Fazenda, na prefeitura.

Conforme o secretário de 
Fazenda, Carmelo Daronch, a 
prorrogação foi necessária em 
função do atraso da entrega dos 
carnês pela empresa gráfica con-
tratada, de modo que não houve 
tempo hábil para que os Correios 
finalizassem as entregas. 

Dúvidas podem ser sanadas 
pelos seguintes números: (45) 
3284-8807 (WhatsApp) e (45) 
98823-7786 (WhatsApp), (45) 
3284-8831 e (45) 3284-8832.

 Filme “A Paixão de Cristo” 
será exibido na sexta-feira 
Santa na Casa da Cultura


