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Cristiano Weber
Presidente da Acier 
fala do planejamento 
para entregar melhores 
produtos e serviços 
aos associados PÁGINA 07

Quatro Pontes 
realiza a 

Campanha do 
Agasalho 2022

PÁGINA 15 

O TRÂNSITO MUDOU
Alterações no trânsito estão em vigor na região central de Marechal 

Cândido Rondon, visando ampliar a segurança e dinamizar o fluxo de 
veículos. A Secretaria de Mobilidade pede a atenção dos motoristas, 

motociclistas, ciclistas e pedestres. As sinalizações vertical e horizontal 
já foram instaladas e indicam os novos sentidos das vias e preferenciais. 

Trechos das ruas Paraná e Santa Catarina passam a ser binários.
PÁGINA 10

ATENÇÃO!
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A IMIGRAÇÃO, A AGROPECUÁRIA E O MEGA 
ENCONTRO DE TRATORES DO PARANÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

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

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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Como destacamos seguidamente, o 
agronegócio do Paraná e do País con-
tinua surpreendendo ao demonstrar 
sua força, organização, modernidade, 
sustentabilidade, produção, exportação 
e contribuição para o desenvolvimento 
econômico e social, urbano e rural do 
País, graças à extensão e fertilidade do 
solo e coragem, competência e dedica-
ção, desde os primeiros colonizadores.

Entre as últimas demonstrações desse 
diferencial, esteve o Mega Encontro de 
Tratores, em sete de janeiro último, no 
distrito de Entre Rios, município de 
Guarapuava, no Centro-Sul do Estado, 
reunindo tratores e tratoristas do Paraná, 
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

O evento iniciou com 1.534 tratoris-
tas posicionando suas máquinas para 
cumprir percurso de 25 km, passando 
pelas colônias de Socorro, Cachoeira 
e Vitória, até Entre Rios, a 18 km da 
sede do município. A largada aconteceu 
às nove horas e em três horas todos 
completaram o trajeto.

Em princípio, os organizadores da 
festa de 70 anos da colonização de 
Entre Rios pretendiam realizar parada 
de tratores, com as máquinas posicio-
nadas na rodovia PR-540, entre as cinco 
colônias que formam o distrito. Mais 
adiante, optaram por evento maior, 

que mostrasse o poder de mobilização 
da agropecuária da região e do Estado, 
contanto com o apoio da Cooperativa 
Agrária Agroindustrial e Sindicato Rural 
de Guarapuava.

Dessa forma, surgiu o Mega Encon-
tro de Tratores, reunindo máquinas de 
diversas marcas, modelos e épocas 
de fabricação, com convidados de 
diferentes regiões do Paraná e outros 
Estados, organizado por quase uma 
centena de produtores, contando com 
o respaldo de órgãos de segurança 
pública e visando demonstrar o esforço 
de homens e mulheres do campo, que, 
apesar dos desafios diários, não desis-
tem das atividades produtivas.

A exemplo de muitas comunidades 
no interior do Paraná e do Brasil, Entre 
Rios surgiu da produção agrícola, com 
colonização realizada na década de 1950 
por imigrantes suábios que tiveram seu 
território expropriado durante a 2ª Guerra 
Mundial. Eles são de origem germânica, 
que migraram para o Sudeste, ajudando 
a formar países como Croácia, Hungria, 
Romênia e Sérvia e transformando a 
região em menos de três séculos no 
celeiro da Europa.

Com vocação para agricultura e criação 
de animais, centenas de famílias suábias 
buscaram novas oportunidades no Brasil 

em 1951. Passados 70 anos da imigração, 
a comunidade de Entre Rio decidiu resgatar 
a cultura e tradições dos antepassados 
e homenagear seus pioneiros com uma 
série de atividades, entre os dias cinco 
e nove de janeiro último.

O cultivo da terra, responsável pelo êxito 
dos suábios no lugar que denominaram 
como Nova Pátria, foi lembrado através 
do símbolo dessa história, como é o trator, 
pois a máquina teve importância muito 
grande na mecanização agrícola, que hoje 
permite atingir grandes produtividades, 
gerando riquezas, emprego, renda, tributos 
e novas oportunidades de negócios, no 
campo e nas cidades.

Para os organizadores do evento, a 
agricultura tem papel fundamental no 
desenvolvimento da região, do Estado, 
do País e da própria humanidade, pois 
o plantio e a colheita de grãos permiti-
ram ao homem primitivo deixar a vida 
nômade e, consequentemente, formar as 
primeiras civilizações. Prova disso é que 
o agronegócio sustenta a economia do 
Brasil, respondendo por 25% das riquezas, 
20% dos postos de trabalho e mais de 
40% das exportações nacionais. 

Quando finalmente a covid-19 parece ter 
dado uma trégua, um velho fantasma da saúde 
pública volta a nos atazanar. A dengue parece 
ter saído do home office para voltar de forma 
presencial na nossa vida.

Aliás, os sistemas de vigilância da den-
gue foram muito prejudicados, já que nos 
últimos dois últimos anos havia um foco quase 
absoluto na pandemia de covid-19. Em 2019, 
pouco antes da ascensão da covid, tivemos 
uma grande epidemia de dengue no país. 
No Paraná, por exemplo, entre 2019 e 2020, 
enfrentamos uma das piores epidemias de 
dengue da história, desde que começou a ser 
monitorada (em 1991). Naquele período foram 
registrados 227.724 casos confirmados da 
doença, com 177 mortes. Até então, o pior 
período havia sido entre 2015 e 2016, com 
pouco mais de 56 mil casos e 61 mortes. 
Agora, no período de agosto de 2021 e os 
primeiros meses de 2022 o Estado contabiliza 
mais de 80 mil notificações e cinco mortes 
pela doença. 

Estamos tendo um clima especialmente 
favorável à dengue neste ano, com chuvas 
intensas e prolongadas. Para o Aedes aegypti, 
as chuvas são sinônimo de água parada, local 
onde os ovos do mosquito eclodem e as larvas 
se desenvolvem até alcançarem a fase adulta.

Além do clima, que foi de estiagem, a pró-
pria pandemia da covid e os seus períodos 
de isolamento social contribuíram para que a 
dengue não se alastrasse tanto nos dois anos 
anteriores, porque as pessoas se deslocaram 
menos pelas cidades.

Como não existe uma vacina aprovada 
contra a dengue, as ações preventivas mais 
efetivas envolvem eliminar os criadouros 
do mosquito. Com a pandemia, sobraram 
menos recursos para combater o Aedes e 
existem menos ações que podem ser feitas. 
Resta apostar no fumacê, que ajuda a inibir 
o mosquito adulto. Outra atitude importante 
é ampliar e reforçar os serviços públicos de 
saúde, para conseguir acolher os pacientes 
com complicações da dengue.

Além das políticas públicas, os especialistas 
chamam a atenção para as responsabilidades 
individuais de cada cidadão no combate à 
dengue. Aqui entram aquelas recomendações 
clássicas de evitar qualquer reservatório de 
água parada sem proteção em casa. Vale fazer 
uma faxina no quintal, com especial atenção 
para depósitos, calhas e objetos que ficam 
ao relento e podem acumular água da chuva. 

Por fim, é importante ficar atento aos 
sintomas da dengue, como febre, cansaço, 
vermelhidão em partes do corpo, coceira e 
dores na cabeça, nos músculos, nas articu-
lações ou atrás dos olhos. Após o diagnóstico 
da doença, a recomendação é fazer repouso, 
caprichar na hidratação e, se necessário, usar 
remédios que aliviam alguns desses incômo-
dos. Todos precisam conhecer também os 
sinais de que a doença pode estar evoluindo 
para as formas mais graves. Os principais são 
vômitos difíceis de controlar, febre que não 
diminui, dor na barriga e sangramentos. Nessa 
situação, é essencial procurar atendimento 
médico o mais rápido possível.

Ingredientes de 
uma epidemia 
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Curtas
l A “bancada da bala” na Assembleia Legislativa está 
coletando assinaturas para instalar a CPI da Segurança no 
Paraná. Das 18 assinaturas necessárias ao requerimento, 
faltaria apenas uma. 
l A gestão do secretário de Segurança, coronel Rômulo 
Marinho, também está sendo criticada pelos deputados 
que atuam na área.
l O vice-governador do Paraná, Darci Piana, foi reeleito 
na segunda-feira (25) para mais um mandato à frente 
da Federação do Comércio (Fecomércio). Este será o 
quarto mandato de Piana.
l O deputado estadual Ricardo Arruda (PSC) saiu em 
defesa da ditadura militar e da tortura. Arruda disse que 
nunca existiu ditadura no Brasil, que o que houve por 
aqui foi um governo dos militares a pedido do povo.
l “O deputado que diz que não houve tortura devia ser 
torturado pra saber o que é tortura. É uma vergonha 
o que o senhor fala na tribuna”, devolveu o deputado 
Tadeu Veneri (PT). 
l Mesmo após as mudanças na janela partidária, o 
MDB manteve o posto de maior bancada partidária 
do Senado Federal, com 12 dos 81 parlamentares.
l O presidente da Câmara dos Deputados,Arthur Lira 
(PP-AL), disse na terça-feira (26) que somente a Câmara 
e o Senado Federal têm a competência constitucional 
para cassar mandato de deputados federais e senadores.
l Entre janeiro e março de 2022, o Brasil ganhou 
1.144.481 novos eleitores na faixa etária de 15 a 18 
anos. Segundo o TSE, é um número recorde nesta 
faixa de idade.

 Rachadinha punida
A ex-vereadora de Curitiba, Fabiane 

Rosa, foi condenada a 41 anos de prisão 
pela prática de rachadinha, entre 2016 e 
2020. Ela foi sentenciada pela justiça por 

15 crimes de concussão (com pena de 
dois anos e meio de prisão cada) e um 

crime continuado de peculato, com pena 
de quatro anos e dois meses de prisão. 
Na soma das penas, Fabiane Rosa foi 

sentenciada a 41 anos e dois meses de 
reclusão, com o início do cumprimento da 

pena em regime fechado. 

Isenção de ITBI 
A bancada do MDB na Câmara Municipal de 
Marechal Cândido Rondon apresentou requerimento 

esta semana, solicitando que a Prefeitura tome 
providências para a elaboração de um Projeto de Lei 
visando conceder isenção de ITBI e taxas de avaliação, 
ou mesmo a redução dos valores atuais, para os 
mutuários rondonenses contemplados pela Cohapar. 

Os vereadores Moacir Froehlich (foto), Iloir 
“Padeiro” de Lima e João Eduardo “Juca” 

dos Santos entendem que isso facilitaria 
a escrituração direta dos imóveis, 

utilizando o novo programa 
denominado “Escrituração 
Direta”. Os vereadores lembram 
que o Município conta com mais 
de 500 imóveis pendentes de 

regularização.
Ademir na região
Se em Marechal Cândido Rondon o ex-deputado 
Ademir Bier é acusado de “agitar” uma mudança nos 
rumos do MDB, na região ele não fica atrás. É sabido 
que Ademir literalmente está correndo o trecho visando 
organizar o chamado “MDB velho de guerra” para a 
eleição deste ano. O ex-prefeito rondonense, que ficou 
por quatro anos fora no partido, 
tem muito espaço em todo 
o Oeste e conta com o 
aval direto do próprio 
governador Ratinho 
Junior, que inclusive 
o mantém num cargo 
estratégico no Governo, 
como sub-chefe da Casa 
Civil do Paraná. Será a 
oportunidade de Marechal 
Cândido Rondon 
voltar a ter um 
deputado estadual 
local eleito? Para 
isso, Bier terá que 
fazer bem mais 
do que os 26.015 
votos que somou 
em 2018.

Chamando para o compromisso
Um requerimento apresentado pelos 13 vereadores de 

Marechal Cândido Rondon está chamando os deputados 
que representam o município para o compromisso. Em 

ofícios encaminhados aos deputados federais Sandro 
Alex, Fernando Giacobbo, Sergio Souza, Ricardo Barros 
e Leandre Dal Ponte, além dos deputados Estaduais Elio 
Rusch e Marcel Micheletto os vereadores querem que os 

deputados cumpram o compromisso assumido com a 
sociedade rondonense, visando intervir junto ao Ministério 

da Infraestrutura e ao DNIT, buscando liberar recursos 
que permitam a conclusão das obras da BR-163. A obra 
está andando a passos lentos e, de acordo com o DNIT, 

seriam necessários pelo menos mais R$ 117 milhões para a 
execução total da duplicação, viadutos, marginais e outras 

benfeitorias previstas. 

Reviravolta no MDB  
É voz corrente nos bastidores da política rondonense a 
possível reviravolta que pode ocorrer no comando do 
principal partido da oposição local, o MDB. Depois de 
reeleger o ex-vereador Josoé Pedralli para a presidência 
do partido, com fraquíssima participação dos filiados 
na convenção municipal, até agora o diretório estadual 
não homologou o resultado. O retorno do ex-deputado 
Ademir Bier ao partido deu um ingrediente especial 
à salada e a homologação de Pedralli sequer deve 
acontecer. Comenta-se que as lideranças do 
partido que têm mandato 
(vereadores Moacir, Juca 
e Padeiro) já teriam 
fechado questão junto 
com Bier e outras 
lideranças. Tudo indica 
que o presidente do 
diretório local deve 
mesmo ser o vereador 
João Eduardo dos 
Santos, o Juca (foto).

Pedralli sai 
Para algumas pessoas o ex-vereador Josoé Reinaldo 

Pedralli (foto) andou dizendo que o seu tapete 
realmente for puxado, dificilmente permanecerá 

no MDB. O caminho possivelmente deve ser o 
Cidadania, partido que apoiou sua candidatura a 

prefeito em 2020, oportunidade em que fez míseros 
3763 votos (13,44% dos válidos) Ele também não 
esconde a mágoa do ex-deputado Ademir Bier, a 

q uem culpa pela articulação que promete mudar o 
comando do partido no município.

Truco
Repercutiu nas redes sociais, especialmente nos grupos de 

WhatsApp, a manifestação sincera, porém inoportuna, de um 
vereador do PL de Formosa do Oeste. Durante o andamento 

da sessão da Câmara na última segunda-feira (26), o vereador 
Raimundinho Marques Cavalcante deixou a sessão porque 

tinha um compromisso “com o pessoal do truco”. Em 
determinado momento, o vereador Raimundinho interrompeu 

o presidente da Câmara, Miguel Ascencio Nabarro (PP), com 
uma questão de ordem:  “Eu gostaria, senhor presidente, de 

me retirar. Eu peço desculpa aos nossos colegas, eu tenho um 
compromisso ali no bocha com o pessoal do truco né!? Não 

adianta mentir né!? Quem quiser passa lá que eu tô lá!”, disse o 
vereador se despedindo. Se a moda pega!

Ex-prefeito condenado
O ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, que governou no período de 2013-2016 e mais três réus denunciados 

pelo Ministério Público por dispensas irregulares de licitações foram condenados pela Justiça. Conforme a 
denúncia, o então prefeito teria determinado a contratação direta, sem licitação, de uma empresa para prestar 

serviços de limpeza no Hospital Municipal. O ex-prefeito e o ex-presidente da Fundação receberam penas de quatro 
anos e oito meses de detenção em regime inicial semiaberto, mais pagamento de multa de R$ 75.284,14 cada. Para o 
representante da empresa, a pena foi de quatro anos e um mês de detenção, também em regime inicial semiaberto 

e com pagamento de multa de igual valor. Ao assessor jurídico da Fundação, por sua vez, foi atribuída pena de 
quatro anos de detenção em regime inicial aberto, mais multa de R$ 37.642,07. Além disso, todos os réus deverão 

indenizar conjuntamente a Fundação Municipal de Saúde em R$ 296.819,40. Cabe recurso da decisão judicial.
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ÓRGÃO TERÁ CARÁTER CONSULTIVO E ATUARÁ COMO FISCALIZADOR DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS VOLTADAS AO SETOR

Ü

Aprovada criação do Conselho 
Municipal de Esporte e Lazer 
de Marechal Cândido Rondon

Parlamento

Ü

Os vereadores Cristiano Metzner (Suko), Vanderlei 
Sauer, Rafael Heinrich, Valdecir Schons (Paleta) e 
Dionir Briesch, de Marechal Cândido Rondon, soli-
citam envio de ofício ao Superintendente Regional 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) no Estado do Paraná, José Carlos Beluzzi de 
Oliveira, apresentando a solicitação para que realize obra que 
destine de forma correta as águas pluviais do viaduto de acesso 
a Nova Santa Rosa, pois hoje é direcionado diretamente em 
propriedade particular causando grandes transtornos, conforme 
imagens em anexo.

Cleiton Freitag (Gordinho do Suco) e Paleta, edis 
rondonenses, sugerem que o Executivo Municipal, 
através da Secretaria de Planejamento, elabore 
projeto e libere recursos que permitam a pavimen-
tação com pedras irregulares da estrada rural da 
Linha Peroba, numa extensão aproximada de três quilômetros.

Moacir Froehlich, parlamentar em Marechal Ron-
don, sugere que o Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Infraestrutura, faça uma completa 
revisão do sistema de drenagem das águas plu-
viais da zona urbana, em especial das “bocas de 

lobo”, pois várias estão trancadas ou com a captação prejudicada, 
causando sérios transtornos aos munícipes, como o ocorrido na 
noite da última sexta-feira (22).

O edil rondonense Carlinhos Silva solicita envio 
de ofícios aos deputados federais Evandro Roman 
e Ricardo Barros, pleiteando a liberação de recursos 
através de emenda parlamentar ao município, espe-
cificamente para obras de pavimentação poliédrica 
da estrada rural da Linha Boa Vista.

O presidente do Legislativo, Pedro Rauber, e todos 
os demais vereadores rondonenses , solicitam envio 
de ofício ao presidente do Conselho de Desenvolvi-
mento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, 
Heraldo Trento, sugerindo incluir nas discussões dos 

royalties, junto a Itaipu Binacional, a implantação de um Fundo 
de Desenvolvimento para os Municípios Lindeiros.

João Eduardo dos Santos (Juca), edil rondonense, 
solicita informações do Executivo Municipal rela-
cionadas ao parquinho recentemente instalado na 
Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto.

A vereadora entrerriense Lisa Hanzen sugere pontos 
ou ecopontos de recolha para entulhos e containers ou 
caçamba para colocação de entulhos na região central da 
cidade, nos bairros, contemplando o interior do município.

Luiz Machado e todos os demais parlamentares de 
Entre Rios do Oeste, requerem informações por parte 
da Secretaria Municipal de Educação no tocante ao 
Projeto de Lei no 036, de 06 de abril de 2022, que 
solicita à Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste 
a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 521.000,00 para 
a reforma do Centro Cultural Armindo Back.

A parlamentar Andreia Hilger, de Mercedes, sugere 
que o Executivo Municipal, através do setor com-
petente, elabore estudos, visando melhorias com 
implantação de solo-brita na estrada rural na loca-
lidade de Linha Schmidt. 

 Anseio antigo da classe des-
portiva, Marechal Cândido Rondon 
vai contar em breve com o Conse-
lho Municipal de Esporte e Lazer 
(CMEL), conforme prevê o Projeto 
de Lei 15/2022, do Poder Executivo 
Municipal. Na segunda-feira (25), a 
matéria foi aprovada em definitivo 
pelos vereadores rondonenses.

Conforme o prefeito Marcio 
Rauber esclareceu na justificativa 
do projeto de lei, com o Conselho 
pretende-se ampliar a articulação 
entre o Poder Público e a socie-
dade e, assim, otimizar a utilização 
dos recursos, desenvolver novos 
projetos e melhorar a qualidade 
de vida da população por meio 
do esporte e lazer.

O projeto de lei estabelece que 
o CMEL ficará vinculado à Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. Ele terá 
caráter consultivo e atuará como 
fiscalizador das políticas públicas 
voltadas ao setor. 

Também será sua função desen-
volver estudos, projetos, debates 
e pesquisas relativas à situação do 
esporte e lazer em Marechal Cândido 
Rondon; bem como contribuir com 
os demais órgãos da administração 
municipal no planejamento das 
ações para o setor.

COMPOSIÇÃO
O Conselho terá 12 membros 

titulares e igual número de suplen-
tes, sendo metade de represen-
tantes governamentais e metade 
da sociedade civil.

 O Poder Legislativo de Mare-
chal Cândido Rondon aprovou na 
segunda-feira (25), em definitivo, 
a criação do programa municipal 
denominado “Auxílio Material 
Escolar”. De autoria do governo 
rondonense, o projeto de lei 13/2022 
visa atender famílias em situação 
de vulnerabilidade que encontram 
dificuldades em adquirir itens bási-
cos de materiais didáticos escolares 
aos filhos que frequentam a rede 
municipal de ensino.

A ajuda poderá ser concedida 
à família beneficiada por meio 
de auxílio financeiro destinado à 
aquisição direta, via cartão, dos 

itens pelos responsáveis legais da 
criança beneficiada; ou por meio 
de distribuição direta de material 
escolar pela Secretaria Municipal 
da Educação.

Caso seja definida a modalidade 
de cartão, os beneficiados somente 
poderão adquirir materiais escolares 
dos itens previamente especificados 
em lista pela Secretaria Municipal 
da Educação, nas empresas cadas-
tradas pelo programa.

O auxílio previsto deverá ser 
aplicado uma vez ao ano. Pode-
rão ser contemplados os alunos de 
famílias incluídas nos programas 
Auxílio Brasil ou de Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), além 
daqueles residentes em instituição 
de acolhimento, ficando a cargo da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social a indicação do responsável 
legal. Por outro lado, o projeto 
de lei aprovado estabelece que 
estarão sujeitos às sanções admi-
nistrativas, cíveis e criminais os 
pais ou os responsáveis legais 
dos beneficiários quando, efetiva-
mente, ficar comprovada fraude 
na utilização do auxílio.

A estimativa do custo total do 
programa a cada ano, segundo o 
prefeito Marcio Rauber, é de apro-
ximadamente R$ 135 mil. 

Auxílio Material escolar é aprovado 
por vereadores rondonenses

Serão dois titulares e dois 
suplentes da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer. Já as Secretarias 
de Educação, Assistência Social, 
Desenvolvimento Econômico e 
Saúde serão representadas, cada 
uma, por um titular e um suplente.

De outra parte, a participação 
das comunidades se dará por três 
titulares e o mesmo número de 
suplentes das organizações da 
sociedade civil que tenham por 
objetivo principal o atendimento 
ao esporte. Ainda terão direito 
a um titular e um suplente no 
CMEL as instituições de ensino 
superior. 

As academias, clubes esportivos, 
recreativos e de lazer, as atléticas e 
as agremiações de esporte também 
serão representadas todas juntas por 

um titular e um suplente, o mesmo 
acontecendo com as associações 
de moradores. 

Além destes, o Secretário Muni-
cipal de Esportes será membro nato 
do Conselho, com direito a voto 
de minerva. Ou seja, em caso de 
empate na votação entre os demais 
membros, caberá a ele o voto de 
desempate.

Quando instituído o Conse-
lho Municipal de Esporte e Lazer, 
o Poder Executivo nomeará os 
representantes governamentais 
no prazo de 60 dias. Já o processo 
de escolha dos representantes não-
-governamentais será definido no 
Regimento Interno da entidade. 

O mandato dos representantes 
não-governamentais será de dois 
anos, permitida a recondução. 

 Projeto que cria o CMEL foi aprovado na 
segunda-feira (25), em definitivo 

CRISTIANO VITECK
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“Planejamos melhorar produtos 

e agregar novos serviços”

Ü

NOVA D I RETOR IA DA 
ACI ER BUSCA D I FERENCIA IS 
PARA I NCENTIVAR A 
ECONOM IA LOCAL

ecentemente empossado no cargo de presidente da Associação Comercial e Empresarial 
de Entre Rios do Oeste (Acier), o servidor público Cristiano Weber aborda em entrevista 
ao Jornal Tribuna do Oeste assuntos ligados à atual conjuntura econômica.

Weber expõe que a diretoria 2022/2024 dará continuidade às inúmeras ações já desenvol-
vidas, no entanto programa diferenciais com o intuito de fomentar a economia local. Confira.

n TRIBUNA DO OESTE - Cristiano, recen-
temente o senhor foi eleito presidente 
da Acier. Qual sua expectativa para esta 
gestão?

CRISTIANO WEBER - Poder dar con-
tinuidade ao trabalho das gestões ante-
riores, melhorar e ampliar alguns servi-
ços já oferecidos dentro da Acier, bem 
como trabalhar para deixar um legado 
de sucessão para as próximas diretorias, 
principalmente em termos de renovação.

n Quais promoções a diretoria pretende 
colocar em prática?

Nossa primeira campanha desenvolvida 
está sendo a da Raspinha Premiada, que 
vai se estender até o final do ano com 
a distribuição de aproximadamente 430 
prêmios. Trata-se do primeiro ano neste 
formato, cujo retorno dos associados e 
também da comunidade tem sido muito 

Presidente da Acier, 
Cristiano Weber: 
“O legado desta 

gestão 2022/2024 
será de continuidade, 

transparência, 
fomento e 

aproximação de todos 
os setores econômicos 

do nosso município, 
sempre buscando o 

bem coletivo 
e social”

DI
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positivo nesta fase inicial. Por outro lado, 
daremos continuidade às feiras do comércio 
que são muito tradicionais, como também 
apoio ao desenvolvimento da campanha 
da Nota Fiscal Premiada em conjunto com 
a prefeitura.

n Entre Rios do Oeste conta com comér-
cio, prestação de serviços e indústrias 
fortes. Apesar disso, o agronegócio é o 
responsável pela pujança. A perspectiva 
econômica é positiva para este ano no 
município?

A base econômica dentro do muni-
cípio é o agronegócio. Com as seguidas 
quebras de safras e a crise em alguns 
setores agropecuários, muitas atividades 
comerciais que estão diretamente ligadas 
ao agronegócio têm sentido muito. Para 
tanto, nosso comércio e indústria têm 
buscado outras alternativas, se reno-
vando e desenvolvendo no intuito de 
poder manter as suas atividades. Com 
uma boa safrinha que se aproxima, nossa 
expectativa de um ótimo ano comercial 
também cresce. Os setores agrícolas e 
comerciais andam lado a lado em Entre 
Rios do Oeste, um dependendo do outro. 
Trabalhando e buscando o desenvolvimento 
de todos, estaremos estimulando toda 
a cadeia produtiva do nosso município.

n O desempenho da economia local 
está prestes a melhorar?

Estamos saindo de uma 
pandemia mundial (da 

Covid-19) que nos afe-
tou significativamente e 
liquidou algumas ativi-
dades, como também 
de quebras de safra 
seguidas que frearam 
muito nossa eco-
nomia municipal, 
mas as esperanças 
de dias melhores 
com um movi-
mento econômico 
de renascimento e 
crescimento estão 
renovadas.

n Há outras ações de estímulo ao comér-
cio, indústria e prestação de serviços?

Atualmente oferecemos 16 serviços 
aos nossos associados e à comunidade, 
assim como campanhas de incentivo ao 
comércio local, cursos de profissionali-
zação e formação. Mas temos em nosso 
planejamento a melhoria de alguns pro-
dutos, como também agregar novos ser-
viços. Tudo ainda será debatido por esta 
nova diretora e difundido amplamente 
em todas as nossas frentes de marketing 
e de comunicação.

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

Com certeza, temos muitos desafios 
a serem superados e as eleições serão 
apenas mais um ingrediente. Outro fator 
que tem pesado diretamente é a inflação, 
que dá sinais de estabilização. Nossos 
setores econômicos precisam estar sem-
pre atentos a estas questões e buscando 
a cada dia se reinventar para continuar 
desempenhando suas atividades.

n Existe algum diferencial de projeto a 
ser implantado? Qual sua meta frente à 
presidência?

Nossa diretoria acabou de tomar posse 
e em conjunto ainda precisa discutir e 
desenvolver algumas ações para os pró-
ximos dois anos. De qualquer maneira, o 
legado desta gestão 2022/2024 será de 
continuidade, transparência, fomento e 
aproximação de todos os setores eco-
nômicos do nosso município, sempre 
buscando o bem coletivo e social.

Para concluir, agradecemos a todos 
os associados que confiam nesta nova 
diretoria constituída, assim como à 
sociedade de Entre Rios do Oeste que 
sempre tem trabalhado e lutado pelo 
desenvolvimento da nossa indústria, do 
comércio e da prestação de serviços. 
Temos muito orgulho da nossa gente 
guerreira e trabalhadora, e torcemos 
para que esta gestão possa agregar valor 
a todas as atividades e seja suporte em 
todas as frentes econômicas.
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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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Campanhas promocionais
Promovidas tradicionalmente nas datas comemorativas mais significativas para as empresas do comércio, as campanhas “Amor Sempre 

Presente” - em celebração ao Dia das Mães e dos Pais - e “Natal Premiado” - que marca o fim de ano das empresas rondonenses -, têm 
grande importância para fomentar a economia local, impactando de forma positiva tanto as empresas quanto os consumidores.

“As Campanhas Promocionais da Acimacar (Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon) permitem que as empresas ofe-
reçam mais vantagens aos consumidores, já que ao realizarem suas compras nas empresas participantes, o cliente adquire um produto ou 
serviço normalmente já com condições e valores especiais nessas datas, tendo a chance de concorrer a mais R$ 200 mil em vales-compras 
de diversos valores. Posteriormente, estes vales são trocados por mais produtos e serviços em qualquer uma das empresas participantes das 
campanhas”, explica a vice-presidente do Comércio da Acimacar, Geovana Krause.

Em 2022, as Campanhas Promocionais tiveram um acréscimo de R$ 60 mil no valor das premiações, totalizando R$ 200 mil. Na campa-
nha “Amor Sempre Presente” serão distribuídos R$ 50 mil no sorteio de Dia das Mães, e R$ 50 mil no sorteio de Dia dos Pais. Já a campanha 
de Natal distribuirá com R$ 100 mil em vales-compras.

“Teremos um total de 500 ganhadores, 130 no Dia das Mães, 130 no Dia dos Pais e 240 no Natal, que é a data de maior movimentação de 
vendas do comércio”, lembra.

Os vales-compras são divididos em R$ 300, R$ 500, R$ 1 mil e R$ 2 mil. 

Passada a pandemia da Covid-19, a quebra da 
safra, enfim, o cenário de incertezas que pairava 
sobre a economia, o cenário tem melhorado aos 
poucos. Com criatividade e dedicação, o empresa-
riado rondonense tem “driblado” as adversidades, 
e hoje, com certo grau de entusiasmo, projeto 
dias melhores.

O aumento nas vendas no comércio já vem 
sendo observado em diversas empresas em 
Marechal Cândido Rondon. O cliente antes ina-
dimplente, tem, inclusive, procurado negociar 
para deixar o nome limpo. Com isso, ele volta a 
ser um potencial consumidor. Além disso, mui-
tos cidadãos, hoje mais criteriosos, retornam às 
compras, procurando qualidade, variedade, e 
boas condições de pagamento. As campanhas 
da associação comercial também dão um alento 
ao empresariado e aos consumidores.

Comércio prevê aumento nas vendas
EMPRESÁRIOS DESTACAM QUE OS 
CLIENTES TÊM ANALISADO PREÇO 
E CONDIÇÕES, MAS SE MOSTRA 
DISPOSTO A COMPRAR MAIS E MELHOR

Geovana da Silva Krause, da Loja 
Silva: “Após a cautela dos clientes, 
estamos constatando um aumento 

significativo nas vendas”

Loja Silva
A Loja Sila, com atuação há décadas em Marechal Cândido Rondon, é uma das empresas que 

vai participar da campanha “Amor Sempre Presente”, da Acimacar, neste momento em alusão ao 
Dia das Mães.

“Acreditamos se tratar de um grande diferencial para as vendas, de modo que os nossos clien-
tes esperam pela campanha. Além disso, nossa empresa tem muitas expectativas quanto à procura 
do consumidor da nossa cidade e das cidades vizinhas, ou seja, os R$ 200 mil em prêmios devem 
se tornar um grande atrativo”, prevê Geovana da Silva Krause, proprietária da empresa.

Coleção
Ela menciona que no segmento o momento é de troca de coleção, com início das vendas de 

inverno, portanto as expectativas são de melhora. “Depois de dois anos de pandemia, observamos 
uma grande diminuição no poder aquisitivo do brasileiro de modo geral, o que influencia de forma 
direta e deixa o consumidor seja mais cauteloso em suas compras. Por outro lado, estamos consta-
tando um aumento significativo nas vendas”, acrescenta.

Geovana relata que o cliente em potencial tem observado o valor dos produtos, o que no caso 
do ramo em que atua se apresenta como fator determinante na escolha das peças.

Por se tratar de uma região cuja principal fonte econômica é o agronegócio, a empresária pondera 
que a quebra da safra de verão e a “pendência” têm afetado diretamente o poder de pagamento do con-
sumidor. “Observa-se um aumento nas vendas, grande parte motivado pelo parcelamento dos produtos. 
Como o poder de compra do brasileiro diminuiu de forma geral, e avaliando que na região temos uma 

cultura de compra parcelada, a procura por este tipo de 
consumo aumentou e consequente a inadimplência 

também”, pontua ela.
“Com a retomada dos eventos, a procura 

do consumidor tem acontecido de forma 
satisfatória. Assim, a expectativa é de melhoria 
gradativa nas vendas”, projeta Geovana.

Ótica Da Visão
Outra empresa que tem sido parceira das campanhas da Acimacar é a Ótica Da Visão. A sócia-proprietária 

da empresa, Ivone Barbosa, ressalta que a participação nas campanhas promocionais sempre tem proporcio-
nado resultado muito positivo. “O cliente está acostumado com a campanha, então quando efetua compra já 
solicita cupons. Em relação às vendas neste ano, a nossa expectativa é muito boa”, enaltece.

“O momento mais difícil devido à pandemia aparenta ser algo que está passando, as pessoas estão 
comprando, aplicando, de modo que a perspectiva é de melhora no movimento. Outra questão é que o 
consumidor dá mostra de investir. O ramo de ótica está indo bem. Nossa empresa tem 25 anos de atua-
ção, sendo que nesse tempo observamos justamente que o nosso segmento é forte, por se referir a uma 
área de necessidade das pessoas, a da visão”, analisa Ivone.

Criterioso
Segundo ela, em relação aos preços o cliente se mostra 

mais criterioso. “É um novo cenário. Ele verifica, não quer 
algo tão caro, mas gosta de qualidade. A característica de ser 
exigente é algo observado em Marechal Rondon e região, 
então o consumidor prima por procedência. Para nós, 
comerciantes, isso também é importante, uma vez que igual-
mente priorizamos produtos de qualidade”, salienta.

A empresária destaca que na pandemia da Covid-
19 a inadimplência foi maior, em inúmeros segmentos. 
Isto também vem mudando. Hoje o cliente vem à 
empresa para saldar as contas vencidas, isso nos faz 
acreditar que este consumidor deve voltar à ativa 
para comprar em breve”, analisa.

Em relação à modalidade praticada, ela frisa 
que o cliente tem trabalhado com cartão de 
crédito. “Ele parcela, então o crediário da loja 
diminuiu, porém o crédito faz o dinheiro entrar 
em dia no caixa da empresa, o que é sinônimo 
de segurança. Observamos que a maioria dos 
clientes têm pago suas contas em dia, portanto 
a nossa expectativa é otimista para a retomada das 
vendas neste ano”, prevê. 

Ü

Ivone Barbosa, da Ótica Da Visão: “É 
um novo cenário. Ele verifica, não quer 
algo tão caro, mas gosta de qualidade”

Ü

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Vigoram alterações de trânsito 
na sede de Marechal Rondon

TRECHOS DAS RUAS PARANÁ E SANTA CATARINA PASSAM A SER B INÁRIOS. EM TRÊS CRUZAMENTOS HOUVE MUDANÇA 
DA PREFERENCIAL

Ü

O município de Nova Santa Rosa 
comemora nesta sexta-feira (29), 46 
anos de aniversário. De presente 
ganha um letreiro turístico com os 
dizeres: Eu Amo Nova Santa Rosa. A 
instalação foi feita recentemente no 
Lago Municipal Otto Edvino Jerke.

A intenção é atrair ainda mais 
munícipes e visitantes para o local, 
além de demonstrar o carinho pelo 

município.
O Lago Municipal já conta com 

um parquinho para crianças, aca-
demia da saúde e é todo iluminado 
por postes e luminárias em LED. 
Assim, o letreiro turístico contribuí 
para que o lago se firme como 
mais um cartão postal e cenário 
para fotos individuais e familiares 
de Nova Santa Rosa.

Conforme já divulgado há 
algumas semanas, mudanças no 
trânsito estão ocorrendo na região 
central de Marechal Cândido Ron-
don. A Secretaria de Mobilidade 
informa que todas as alterações 
estão em vigor e pede a atenção dos 
motoristas, motociclistas, ciclistas e 
pedestres. As sinalizações vertical 
e horizontal já foram instaladas e 
indicam os novos sentidos das vias 
e preferenciais. Além disso, faixas 
alertam que houve mudanças.

Trechos das ruas Paraná e Santa 
Catarina passam a ser binários, da 
rua Dom João VI até a rua Cabral, 
ou seja, a rua Santa Catarina passa 
a ser mão única nesse trecho no 
sentido bairro-centro, já a Paraná 
também se torna mão única, no 
sentido centro-bairro, seguindo o 
sentido já existente na região central.

PREFERENCIAIS
Outra alteração é a mudança de 

preferencial em três cruzamentos. 
Nas ruas Mem de Sá e Santa Cata-
rina, a preferencial é para quem 
transita na Mem de Sá, e não mais 
para quem dirige pela rua Santa 
Catarina, como vinha acontecendo. 
Outro trecho onde houve mudança 
de preferencial é no cruzamento da 
rua Paraná com a 12 de Outubro. 
Agora, a parada é para quem está 
na rua 12 de Outubro. Já outro 
cruzamento com intervenção é na 
Mem de Sá com a rua Paraná. A 
parada obrigatória é para quem 
está na Mem de Sá.

SEGURANÇA
Conforme o secretário de Mobi-

lidade, coronel Welyngton Alves da 
Rosa, as alterações visam aumentar 
a segurança, facilitar o acesso ao 
centro e também o escoamento dos 
veículos do centro para os bairros, 
ou seja, um modelo de trânsito 

 Com o intuito de arre-
cadar produtos de higiene 
pessoal ao Asilo Lar Rosas 

Unidas, de Marechal Cândido 
Rondon, a turma I do curso 
de Agronomia da Faculdade 
de Ensino Superior de Mare-
chal Cândido Rondon (Isepe 
Rondon) lançou a campanha 
“Higiene Pessoal é Saúde!”, 

firmando parceria com a Pre-
feitura de Quatro Pontes.

A ação integra o projeto 
de extensão da disciplina de 
Estudos e Práticas Extensio-
nistas I prossegue até o dia 

31 de maio. Todos os itens de 
higiene pessoal são úteis aos 
idosos do Lar Rosas Unidas, 
mas há uma carência maior 
por lenços umedecidos. As 

doações devem ser realizadas 
na recepção do Paço Muni-
cipal de Quatro Pontes e no 

Isepe Rondon.
 

moderno e eficiente.
“As intervenções foram reali-

zadas para dar maior fluidez ao 
tráfego e implantar um modelo de 
trânsito mais moderno e seguro. 
O município de Marechal Rondon 
também adere ao sistema viário 
binário, que consiste em transformar 
vias paralelas de mão dupla em 
ruas com sentido único”, destacou 
o secretário.

Ele lembrou ainda que nos últi-
mos dez anos, a frota aumentou 
cerca de 80% em Marechal Rondon, 
passando para aproximadamente 
48 mil veículos. “Trata-se de uma 
concentração enorme, principal-
mente na área central, gerando 
grande preocupação. O Coetran 
(Conselho Executivo de Trânsito) 
aprovou estas mudanças”, menciona 
o coronel Welyngton.

ATENÇÃO
O secretário reforça que tudo 

está devidamente sinalizado 

 FOTOS: DIVULGAÇÃO 

Letreiro turístico é instalado 
no Lago de Nova Santa Rosa

 DIVULGAÇÃO Lago Municipal Otto Edvino Jerke conta com novo atrativo Ü

e reitera o pedido de atenção 
aos motoristas. “Colocamos fai-
xas de advertência chamando a 
atenção em relação às mudan-
ças de fluxo, por isso pedimos 

que os condutores redobrem os 
cuidados. Temos que dirigir com 
atenção, olhando a sinalização, 
para melhorar o trânsito e diminuir 
os acidentes”, frisa o secretário.

Faixas alertam os condutores sobre a nova dinâmica no fluxo de veículos

Algumas ruas passam 
a adotar o sistema 

de mão única

Ü

Ü

Isepe e Quatro 
Pontes objetivam 

arrecadar 
produtos ao Lar 

Rosas Unidas
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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.
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refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
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MODO DE PREPARO:
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
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Mexa até ficar um creme
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e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

As perguntas podem ser mais 
importantes do que as respostas. 
O céu do momento é uma 
oportunidade para definir os 
próximos passos e sentar para 
conversar com seus parceiros de 
projeto e de vida.
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MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
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É necessário repensar sobre 
grupos e amizades. As mudanças 
que quer fazer em sua vida 
também estão em pauta. O céu da 
semana pode trazer importantes 
movimentos e é importante você 
agir com maturidade.
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Época decisiva em suas 
relações. Foco no que precisa 
ser conversado e ajustado. Não 
tenha medo de se entregar a 
uma relação mais profunda e 
lembre-se que o diálogo é sempre 
a melhor forma para resolver.
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te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
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Fase para planejar os próximos 
passos daquele seu projeto mais 
importante. A semana também 
oferece boas oportunidades em 
termos de trabalho, mudanças 
na rotina e viagens.
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O momento é extremamente 
importante para você. Foco no 
que precisa fazer e aproveite o 
clima de fertilidade para iniciar 
projetos. O eclipse em Touro 
pode trazer grandes mudanças 
em sua vida.
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Lembre-se do quanto o céu vem 
cobrando diversão e prazer, 
capricorniano. O momento é 
de oportunidades afetivas e 
grandes chances de descobrir 
novos talentos e até mesmo 
vocação.
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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
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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:
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as instruções da embalagem.
Reserve. Em uma panela
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creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.
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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 fase marcante em sua vida 
pessoal, aquariano. Um ótimo 
momento para que você faça 
mudanças em casa ou resolva 
antigos assuntos familiares.

Período ideal para fazer mudanças. 
Mas, se não quer que a vida mude 
por você, aprenda a se posicionar 
e dar o primeiro passo. O céu da 
semana pode trazer importantes 
acontecimentos.

Muita coisa pode estar acontecendo 
interiormente. Olhe para dentro em 
busca das respostas que precisa 
ter. É um momento significativo 
em termos de autoconhecimento 
e espiritualidade.  

Uma semana para você pensar 
sobre seus ideais e projetos 
futuros. A semana termina com 
movimentos importantíssimos 
envolvendo seus valores e as 
questões financeiras.

Um momento super importante 
em termos de carreira. Seu 
destino pode mudar com alguns 
acontecimentos marcantes nas 
próximas semanas. Isso vale 
especialmente para carreira.  

Mudanças importantes podem 
acontecer em seu trabalho ou 
rotina. O céu do momento pode 
ser desafiador, mas é também 
transformador e você pode, 
inclusive, realizar antigos sonhos.

HumorHumor

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

Jogo dos sete errosJogo dos sete erros

 Observador
Esta é a história de um sujeito que passou pelo circo e parou 
para observar outro sujeito que pegava esterco de elefante 
e carregava para formar um monte. Fazia calor e era um 
trabalho suado, mas ele ia e formava outro monte, depois 
mais outro. Finalmente, o primeiro sujeito disse:
- Caramba, por que você não arranja um emprego decente?
E o homem do esterco respondeu:
- O quê? E largar o show biz?

Rádio Patrulha
Um policial entra na radiopatrulha e faz contato com a central.
- Tenho um caso interessante aqui. - diz ele.
- A mulher matou o marido a tiros por pisar no chão que 
ela acabou de lavar.
- Você a prendeu? - pergunta o delegado.
- Ainda não. O chão está molhado.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Signo re-
presentado
pela balan-
ça (Astrol.)

Herói que
matou o

Minotauro
(Mit.)

Alegar
como

prova ou
razão

Pequeno
(abrev.)

(?)-52, 
bombar-
deiro dos

EUA

Assistente
virtual

do iPhone
(Inform.)

"(?) das Ín-
dias", nove-
la com Ju-
liana Paes

Conjunto
de leis tra-
balhistas

(sigla)
Consulta

indevida à
prova do
colega

"Intensiva",
em UTI

Peça de
micros-
cópios

A Aliança
Atlântica
(sigla)

A laranja
utilizada
no suco 
do bebê

Zero-(?):
o carro
novo

O dia da se-
mana com 
expediente

normal

Marcha
inexistente

na
bicicleta

Rasga-(?):
série de
elogios
mútuos

Sufixo
pejorativo
de "magri-

celo"

Cidade (?):
o Rio de
Janeiro

"O barato
(?) caro"

(dito)

Terabyte
(símbolo)

Cabeça
(bras.)
Fanta-
siosos

Correio
eletrônico
Naquele

lugar

(?) VIP, setor
reservado de eventos
Peça descartável do

chuveiro elétrico

Deixa nu
Cervídeo-
símbolo 

do Canadá

Está aí
(red.)

Indivíduo
canalha

Profundas

Onomato-
peia do
choro

Pagamento recebido
por Judas por trair

Jesus (Bíblia)
Período geológico

Gargalhou

Habitações 
abandona-
das (bras.)

Peter (?), companheiro
de Sininho

(Lit.)

Constelação de (?): a
mais extensa do céu
Alex Tagliani, piloto

de Fórmula Indy

Grupos de
pessoas

"Bel (?)", filme com
Robert

Pattinson 

Ouro, em francês

1, em
romanos
Astro do
selenita

Fazer per-
der a cor

Guerreiro
japonês

Poeta gaúcho homena-
geado nos 20 anos de

sua morte, ocorrida
em maio de 1994

SLTT
EMPALIDECER

AMBSIRI
ARGUIREAN

IRACUCT
COLAALIM

A

QUILOMETRO
BUAUTILRE

IPANSED
A

ENTRANHADAS
TAIORID

C
RAPULADESP

E

NEEMAILR
MARAVILHOSA

ALACAT
RESISTENCIA

2/or. 3/ami. 4/siri. 5/e-mail — teseu. 7/crápula — samurai. 13/mario quintana.

l 1 pacote de macarrão penne, parafuso 
    ou gravatinha;
l 1 caixinha de extrato/polpa/molho de tomate;
l 2 caixinhas de água (a mesma medida 
    da caixinha do molho);
l 1 lata de creme de leite;
l 1 cebola média picada;
l 3 gomos de calabresa picados em rodelas finas;
l Sal a gosto;
l Óleo ou azeite para refogar a cebola e a calabresa. 

Em uma panela de pressão, doure a 
cebola e a calabresa. Depois disso, adi-
cione o sal, o molho, as 2 medidas de 
água, o macarrão e o creme de leite. Se o 
macarrão não tiver completamente coberto, 
coloque mais água. Pode misturar bem, 
adicionar o sal e fechar a panela. Conte 
cinco minutos a partir do momento em 
que a panela fizer pressão. Polvilhe queijo 
ralado e bom apetite.

Macarrão com calabresa 
na panela de pressão
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NOVO ENDEREÇO: Av. Irio Jacob Welp, 2182 
(Próximo ao Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) 

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

Aniversariantes 
da Semana  

l QUINTA (28)
Rose Flores, Gerson Kowald, Liciane 
Schulz Burg, Elisabeth Brissow, Cleusa 
Piotrowski, Ivete Marli, Patricia Albertina 
Nunes, Neila Coelho, Traudi Schoninger, 
Márcia de Oliveira, Wilson Olenkichi, 
Rosane Strenske Gross, Edson Borssoi, 
Nadir Thomas

l SEXTA (29)
Beatriz Bachmann Guchert, Danielle 
Pereira, Rosane Moraes Zimmer, 
Mayra Bianchessi, Francieli Cristina 
Gerhardt Hermes, Victor Lemes, 
Sandro Luiz Zastrow

l SÁBADO (30)
Elisangela De Souza, Maicon Vinicius, 
Sirlei Scherer, Sergio Gossenheimer, Aline 
Neumann, Diego Rodolfo Conte, Marcia 
Uhry, Edson Silva, Fernando Fenner, Nelsi 
Maltauro, Luciane Rossetto da Silva, 
Leandro Luis Oppermann, Andressa 
Caroline Dos Santos Meurer, 
Lucas Tidre Ferreira

l DOMINGO (01) 
Marilene Dos Reis Dalpizzo, Vania Storch, 
Rachel Martins, Lourdes Ana Guchert, 
Hellen Carolyne, Roseli Hammerschmitt, 
Marcelo Thomaz, Jefferson Oliveira, Thaís 
Adams Decker, Leandro Brites Vilela, Ines 
Hansel, Juliano Silva, Laís Kleemann

l SEGUNDA (02)
Bruna Fernanda Kroth, Tatiane Schmidt, 
Gerda Gerke, Juci Otto, Velci Brizola, 
Simone Carine Gerke Raimundo

l TERÇA (03)
Adriane Furukawa Scopel, Luciana 
Tencaten, Mirela Lopes, Camila Back, 
Ivete Lucia Boito, Marilde Wagner Lassen, 
Rozani Kensy Bokorni, Rosane Maria 
de Lima, Catia Winter, Marlene Adams, 
Emerson Oditer Zielke, Sandra Wagner 
Serra, Giovane Ferreira, Marlene Adams

l QUARTA (04)
Lucia Camyli, Mônica Karine Vivian, 
Adriana Alvim, Claudinei Sauter, Rodrigo 
Nobre, Judite Silva, Rosane Schroeder 

Nova Santa Rosa completa mais um ano de emancipação política 
e administrativa. O jornal Tribuna do Oeste parabeniza toda 
a população de Nova Santa Rosa pelos 46 anos de progresso e 
conquistas. Nas fotos, o prefeito Norberto Pinz e a 
primeira-dama Ivone e o vice-prefeito Noedi Hardt e a esposa Marli

O tim tim da semana 
vai para o Fernando 

Fenner, diretor-executivo 
da Sicredi Aliança, que 

completa mais um ano de 
vida sábado (30). Na foto 
ele está acompanhado da 
esposa Flávia. Felicidades!

A rondonense Jéssica Meotti casou-se com Paulo Guerra, em Cascavel, no dia 23 de abril. Felicidades ao casal

 A Miss 3ª Idade de 
Entre Rios do Oeste, Nelci 
Schneiders, ladeada pela 
primeira-dama do município, 
Iris Ilse Maldaner, e do 
prefeito Ari Aloisio Maldaner. 
Nelci foi eleita miss no 
último dia 21 de abril
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Avançam as obras de instalação
de galerias pluviais em Mercedes

 460 METROS DE GALERIAS E 26 BOCAS DE LOBO ESTÃO SENDO INSTALADAS Ü

 A administração do prefeito 
de Pato Bragado Leomar Roh-
den, o Mano, e vice John Nodari 
encaminhou no dia 14 de abril, 
à Câmara de Vereadores, o pro-
jeto de Lei Complementar, nº 003 
que dispõe sobre a diminuição do 
valor da contribuição do Custeio 
de Serviço de Iluminação Pública 
(Cosip) no município.

Essa é mais uma ação proposta 
por ambos no plano de governo 
e em atendimento a sugestão 
apresentada pelos vereadores 
Ademir Kochenborger, Adilson 
Manhabosco, Dante Mundt, Jona-
tan Fernandes, Mauro Wegmer 

e Simoni Torquist.
De acordo com Mano e John, a 

diminuição beneficiará diretamente 
à comunidade local e só é possível 
após a implantação do modelo de 
iluminação com tecnologia led em 
todo o perímetro urbano. Os gestores 
explicam que a iluminação de led foi 
finalizada em 2018, e a partir disso foi 
zerado o déficit financeiro da Cosip 
(arrecadação inferior aos custos do 
sistema), passando à superávit, nos 
anos seguintes.

“Diante dessa alteração das 
despesas e arrecadação, inicia-
ram-se os estudos para a revisão 
dos valores da Unidade de Valor 

para Custeio (UVC) que mediante 
aprovação dos vereadores passará 
do valor atual de R$ 141,55 para 
R$ 113,24, ou seja, um desconto 
de 20% que será repassado para 
toda população”, apontam.

Mano e John adiantam que 
pretendem, futuramente, instalar 
uma usina de placas fotovoltaicas 
no município. A partir disso, men-
cionam que será realizado novo 
estudo do desconto na conta da 
iluminação pública e encaminhar 
novo projeto sobre este assunto 
aos vereadores, solicitando auto-
rização para reduzir ainda mais o 
valor da UVC.

 Com projeto que propõe a diminuição do valor da iluminação pública, 
Mano e John cumprem mais uma ação do plano de governo 

MARILI KOEHLER
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 A Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Sus-
tentável de Marechal Cândido Ron-
don oferece mais uma importante 
capacitação para os agricultores. 
Trata-se do curso de processos 
de soldagem, que abordará tam-
bém a solda MIG/MAG, porém, 
o foco principal será a solda 
com eletrodo revestido, que é 
utilizada em grande parte das 
propriedades rurais, por deman-
dar equipamento mais simples 
e garantir um trabalho eficiente.

A capacitação, que é uma par-
ceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), 
está prevista para iniciar no dia 25 
de maio. Nesta etapa o curso é 
voltado, especialmente, para os 
agricultores de Novo Horizonte 
e região. A unidade móvel do 
SENAI ficará estacionada na filial 
da Agrícola Horizonte, no distrito 
de Novo Horizonte. Serão duas tur-
mas, uma de 20 alunos no período 
vespertino e outra de 20 alunos no 
período noturno. No total serão 
40 horas/aula.

O secretário de Agricultura, 
Adriano Backes, destaca que é mais 
um curso que objetiva fomentar 
o melhoramento das atividades 

agrícolas do município. “Nas pro-
priedades rurais, reparos com solda 
sempre são necessários. Geralmente 
se aprende no dia a dia de trabalho 
a mexer com este tipo de equi-
pamento. Mas uma capacitação 
é muito importante para que se 
aprimore as técnicas e para que os 
serviços sejam melhor executados. 
Optamos pela solda com eletrodo 
revestido, pois é a mais utilizada 
nas propriedades. Agradecemos 
ao prefeito Marcio e ao vice Ila por 
apoiarem a iniciativa, já que é um 
pedido constante da administração 
para que capacitações sejam ofe-
recidas. Também agradecemos ao 
SENAI, pela parceria, e a Agrícola 
Horizonte pelo apoio em ceder o 
espaço para a realização do curso”, 
destacou Backes.

O curso é destinado para agri-
cultores a partir de 14 anos. As 
inscrições já podem ser feitas na 
prefeitura, com André Soffa. Para 
se inscrever, é necessário portar 
documentos pessoais e compro-
var ligação com o trabalho rural, 
mediante a apresentação de bloco 
do produtor ou comprovação de 
vínculo empregatício.

Mais informações pelo telefone 
3284-8842.

Marechal Rondon disponibiliza 
curso de processos de soldagem

Pato Bragado encaminha à Câmara projeto 
de redução dos custos de iluminação pública

DIVULGAÇÃO
 A prefeitura de Mercedes está rea-

lizando a instalação de 460 metros de 
galerias pluviais e 26 bocas de lobo no 
centro da cidade. O valor investido na 
obra é de R$ 125 mil.

Na sessão da Câmara de Vereadores do 
dia 18, o prefeito Laerton Weber explicou 
que esta obra já deveria estar concluída. 
“No início deste ano tivemos uma visita 
de representantes do IAT (Instituto Água 
e Terra), onde nos foi informado que este 
projeto de tubulação, iniciado na gestão 
anterior, não estava concluído. Mas o que 
nos causou ainda mais estranheza foi o 
sumiço desses tubos que deveriam estar 
instalados. Registramos a falta de 360 
tubos e tivemos que adquiri-los. Gostaria 
muito de saber aonde foram parar estes 
tubos”, expôs Laerton.

O trabalho está sendo executado 
nas ruas Esperança, Luiz Lorenzzoni, Dr. 
Bernardo Garcês e Dr. Oswaldo Cruz. A 
nova tubulação vai permitir que a água 
seja escoada do centro da cidade para a 
rede Emissária da Sanga Mineira.
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O prefeito Leomar Rohden, o 
Mano, e Welinton Marcos Moura da 
empresa WM Artefatos de Cimento 
assinaram na segunda-feira (25), na 
prefeitura, o contrato para revita-
lização da segunda e última etapa 
de revitalização da praça municipal 
Luiz Dalcanalle Filho.

Com R$ 1.444.444,44 em recur-
sos próprios o governo de Mano 
e John irá repaginar o local que 
é tão tradicional para descanso 
e lazer às famílias do município, 
inclusive da região.

O valor foi definido em processo 
licitatório na modalidade Tomada 
de Preços e o ato de assinatura do 
contrato foi acompanhado pelo 

 A edição deste ano do Pro-
grama Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (Proerd) 
teve sua aula inaugural realizada 
na tarde desta terça-feira (26), 
em Marechal Cândido Rondon. A 
instrução ocorreu na turma do 5º 
ano da Escola Municipal Antônio 
Rockenbach, no Bairro Botafogo.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Educação, neste 
primeiro semestre o projeto 
contempla 340 alunos das 
turmas de 5° ano das escolas 
municipais Ana Paula, Antônio 
Rockenbach, Bento Munhoz da 
Rocha Neto, Criança Feliz, Érico 
Veríssimo; Costa e Silva e São 
Roque, respectivamente do inte-
rior; e dos colégios Cristo Rei e 
Martin Luther, da rede privada.

Para o segundo semestre a 
finalidade é estender o Proerd 
para dez escolas, ampliando o 
conhecimento a outros 320 estu-
dantes. Desta maneira, o projeto 
contemplará todo o município.

O secretário de Educação, 
Fernando Volpato, destaca a 
preocupação do prefeito Marcio 
Rauber com o desenvolvimento 
do projeto, retomado em nível 
municipal no ano de 2017.

O programa consiste em dez 
lições ministradas pela policial 
militar Joselaine de Oliveira, uma 
vez por semana em encontros 
com uma hora de duração. Ao 
término das lições, uma formatura 

Pato Bragado assina 
contrato de R$ 1,4 milhão 
para revitalização da praça

 Com o tema “Roupa boa 
a gente doa: sua boa ação 

esquenta o corpo e o coração”, 
a Campanha do Agasalho 

2022 foi lançada nesta terça-
feira (26) em Quatro Pontes, 

sendo uma iniciativa do 
Provopar com a Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
e o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS).
Até segunda-feira (02), as 

pessoas interessadas podem 
doar roupas, calçados, 

colchões e cobertores. Os 
pontos de arrecadação são 
o CRAS, prefeitura, Escola 

Municipal Dona Leopoldina, 
CMEI Cantinho Feliz, 

Colégio Estadual Quatro 
Pontes, UBS, Centro de 

Saúde e supermercados.
A distribuição das doações 

está marcada para os 
dias 04 e 05 de maio, no 
CRAS, com atendimento 

das 08h30 às 11h30 e das 
13h30 às 17 horas. 

VALOR SERÁ APLICADO NA ETAPA FINAL DE OBRAS QUE CAUSARÃO UMA MUDANÇA TOTAL NO LOCALÜ
vice prefeito, John Nodari, secre-
tário de Planejamento, Lucas Blatt 
e engenheiro civil, Lucas Decarli 
Bottega.

O prefeito Mano destaca que 
a praça conta com 10 mil metros 
quadrados, e destes, 8.429,85 m² 
compreendem a segunda etapa que 
será executada com recursos pró-
prios, no prazo de um ano. Segundo 
ele, será uma repaginação total no 
piso e do paisagismo, sendo que a 
praça passará a contar com aquário 
com chafariz, quadra em grama 
sintética para a prática do gol a 
gol, nova iluminação, mobiliário 
com bancos e lixeiras no padrão 
da parte já revitalizada.

 Registro da assinatura do contrato pelo prefeito Mano e Welinton 
Marcos Moura, da empresa WM Artefatos de Cimento 

MARILI KOEHLER
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marcará o encerramento do pro-
jeto, com reconhecimento aos 
alunos, e participação de pais e 
da comunidade.

CONVÊNIO
O município realiza um con-

vênio com a Polícia Militar, com 
isso um policial instrutor Proerd 
transmite o conhecimento aos 
estudantes. A prefeitura atua em 
todas as fases do projeto, abran-
gendo organização, compra de 
livros, camisetas, organização da 
formatura, entre outros.

Estiveram presentes os secretá-
rios municipais de Educação, Fer-
nando Volpato, e de Mobilidade, 
coronel Welyngton Alves da Rosa; 
vereador Soldado Sauer; equipe 
da Escola Antônio Rockenbach; 
policiais Larisa e Joselaine.

 Projeto deste 
ano contemplará 
educandários da 

sede e dos distritos, 
no primeiro e no 

segundo semestres 

Proerd 2022 tem aula inaugural em Marechal Rondon

Administração de Mercedes investe em 
melhorias na área de lazer

A administração do município de 
Mercedes está investindo em novas 
melhorias na Área de Lazer do Arroio 
Guaçu. Além do investimento de R$ 
125 mil na reforma dos banheiros 
do local, estão sendo instaladas 
novas mesas, churrasqueiras, lixeiras 
e casinhas de energia, para viabilizar 

a fiação subterrânea no local.
“Também estamos investindo 

na colocação de dezenas de cargas 
de pedra-brita na área de lazer. 
A escolha por pedras é, princi-
palmente, em locais com maior 
sombreamento, onde a grama 
não se desenvolve. Dentro do 
nosso planejamento iremos deixar 
aquele local cada vez melhor para 
o uso da população”, pontua o 
prefeito Laerton Weber.

Banheiros, mesas, 
churrasqueiras, lixeiras 
e casinhas de energia: 

espaço sendo adequado
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Entre Rios do Oeste 
prepara Dia D 
de vacinação
Neste sábado (30), será 

realizada a Campanha 
de Vacinação contra a 

Influenza (gripe), para os 
idosos de Entre Rios do 

Oeste. No caso das crian-
ças, além da vacina contra 
a Influenza será disponi-

bilizada a vacina conta 
o sarampo.

Os públicos-alvo devem 
estar no Centro de Saúde 
Eugênio Schwanke, das 8h 
às 17h, munidos do Cartão 
SUS e do Cartão de Vacina.

Quatro Pontes 
realiza a Campanha 
do Agasalho 2022
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São milhões 
em prêmios 
com destino 
à felicidade

Economize todo mês e GANHE 
números da sorte para concorrer. 

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

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

em prêmios* 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 046/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por lote 
Objeto: Contratação de serviços de reparação do pavimento asfáltico de ruas urbanas e estradas 
municipais, através de consertos tipo remendos superficiais e profundos. 
Valor Máximo: R$ 1.022.660,00 (Um milhão, vinte e dois mil, seiscentos e sessenta reais). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 29 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 13 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 13 de maio de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 27 de abril de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 047/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos para atender os 
eventos e atividades do Município em datas festivas. 
Valor Máximo: R$ 476.830,87 (Quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete 
centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 29 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 16 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 16 de maio de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 27 de abril de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE CADASTRO DE PROFISSIONAIS PARA SORTEIO DOS NOMES PARA COMPOSIÇÃO DA 
SUBCOMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 263/2021 
 
OBJETO: Torna público para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições de 
profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas 
para integrar a Subcomissão Técnica, para julgamento da Concorrência Pública nº 08/2021, do tipo “técnica 
e preço”, para contratação de agência de publicidade.  
 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 12.232/2010 e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
DATA PARA INSCRIÇÃO: A partir desta data até 10 de maio de 2022, em horário normal de expediente no 
Paço Municipal Arlindo Alberto Lamb. 
Publicação da Lista de inscritos: 11 de maio de 2022. 
Sorteio: 24 de maio de 2022, às 14:00 horas. 
Publicação dos nomes sorteados: 25 de maio de 2022. 
Prazo para impugnações e recursos até 02 dias úteis antes da data do sorteio, através de petições 
protocoladas. 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA: Departamento de Gestão de 
Compras, Rua Espírito Santo, nº 777 – Centro, Marechal Cândido Rondon – Pr. 
 
EDITAL NA ÍNTEGRA: Edital e demais informações poderão ser obtidos junto ao Departamento de Gestão 
de Compras, sito à Rua Espírito Santo, 777 – centro, fone: 45-3284-8865. O edital será fornecido mediante 
protocolo do interessado no Setor de Protocolos, localizado no Paço Municipal Arlindo Alberto Lamb ou 
através do site do município no endereço eletrônico WWW.mcr.pr.gov.br link: Licitações. 
 
Marechal Cândido Rondon – Pr, 26 de abril de 2022. 
 
 
 
 
João Mauro Liell 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
Portaria nº 93/2022 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão de imagens e cópias de projetos 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Planejamento. 
Valor Máximo: R$15.790,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 26 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 11 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 11 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 25 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico sobre pedras irregulares na estrada rural de acesso à Linha Arara, 
trecho conhecido como “Morro do Guarani”, totalizando de 3.960m². 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 196/2021, firmado em 28/09/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.929.130/0001-64 
RESPONSÁVEL: Marcos Eduardo Lorini Varisco 
PRAZO: Execução: 05/05/2022 e Vigência: 04/06/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, VI, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 02 (dois) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marcos 
Eduardo Lorini Varisco. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6267f1e482d45 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 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 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: Execução/Vigência: 19/05/2022 
VALOR: R$ 92.138,35 (noventa e dois mil cento e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 01 (um) mês. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 19/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marlene 
Mallmann. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p626945aa4b459 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019 
OBJETO: Contratação de associação de catadores de materiais recicláveis para a prestação de serviços de 
coleta, transporte, triagem, processamento, beneficiamento e destinação final dos resíduos sólidos 
recicláveis e reutilizáveis dos setores A, B, C, D e E, nos distritos de Margarida e São Roque. 
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2019, firmado em 04/04/2019. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES AMIGOS DA NATUREZA - ACAN  
CNPJ: 32.393.906/0001-00 
REPRESENTANTE: Joseane Cleve Oliveira 
PRAZO: Vigência: 04/11/2022 
VALOR: R$ 178.823,04 (cento e setenta e oito mil oitocentos e vinte e três reais e quatro centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação de prazo de execução e vigência em 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 12/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Joseane 
Cleve Oliveira. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6267ef9c673de 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

  

    

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2022 

 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2021 
OBJETO: Aquisição de tablet, para atender a demanda da Secretaria de Saúde. 
ESPÉCIE: Fornecimento de bens. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: MICROSENS S/A 
CNPJ DO CONTRATADO: 78.126.950/0011-26 
RESPONSÁVEL: Luciano Tercilio Biz 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/04/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 138.900,00 (cento e trinta e oito mil e novecentos 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 13 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Luciano Tercilio Biz. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6267f3fccb5fd 
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 60/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE 
CNPJ: 17.992.596/0001-56 
REPRESENTANTE: Marluce Bezerra Dos Santos Lorencone 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 32.077,20 (trinta e dois mil, setenta e sete reais e vinte centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p626828723cd92  
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 63/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: HERNANDES & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 20.798.806/0001-84 
REPRESENTANTE: AUDENIR APARECIDO HERNANDES 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 7.633,10 (sete mil, seiscentos e trinta e três reais e dez centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6266dffb13064  
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 68/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: TCM OFFICE LTDA - ME 
CNPJ: 19.454.034/0001-84 
REPRESENTANTE: Ronaldo Gonçalves Da Silva 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 23.708,56 (vinte e três mil, setecentos e oito reais e cinquenta 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/p62692ac1cce22  
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 76/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: UNILAB S/S LTDA 
CNPJ: 81.503.419/0001-68 
REPRESENTANTE: CLAIR LAIZE NETZEL 
OBJETO: Serviços de coleta de material para exames laboratoriais para envio ao Lacen. 
VALOR: R$ 74.015,87 (setenta e quatro mil, quinze reais e oitenta e sete centavos).  
VALIDADE: 14/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 14/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6266b34b74e82   
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 79/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: EXPRESSO PAPEL LTDA 
CNPJ: 19.691.152/0001-06 
REPRESENTANTE: AMANDA SCHEFFER GLABA 
OBJETO: Aquisição de papel higiênico, papel toalha e máscaras descartáveis para atender a demanda das 
escolas municipais e CMEI’s. 
VALOR: R$ 12.565,00 (doze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais). 
VALIDADE: 20/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 20/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6266af8c059d7     
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 80/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: DAVOS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 
CNPJ: 31.726.339/0001-01 
REPRESENTANTE: CILENE APARECIDA DE LIZ LEAL 
OBJETO: Aquisição de papel higiênico, papel toalha e máscaras descartáveis para atender a demanda das 
escolas municipais e CMEI’s. 
VALOR: R$ 20.730,00 (vinte mil e setecentos e trinta reais). 
VALIDADE: 20/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 20/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6266b1561fcf1     
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 060/2022 

PROCESSO: Inexigibilidade nº 010/2022 
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. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Editora Amigos da Natureza Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 04.096.738/0001-55 
REPRESENTANTE: Maria Lorena Kunzler Copetti 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$16.200,00 
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 12 de abril de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Editora Amigos da Natureza Ltda. Testemunhas: Josiane Daniela Laborde Rauber, Secretária 
Municipal de Assistência Social e Douglas Fernando Link, Fiscal de Contrato - SMAS 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p625efbcb49002 
ou diretamente no 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 67/2022 

  
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 
OBJETO: instalação de tapumes em área destinada às futuras instalações da Câmara de Vereadores. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon 
CONTRATADA: NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 30.972.275/0001-58 
RESPONSÁVEL: Ronaldo Miotto Martins 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês, a contar do 5º dia útil após a emissão da ordem de serviço. 
VALOR DO CONTRATO: R$46.681,65 (quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta 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 20 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Ronaldo Miotto Martins. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6266ac69c07b9 
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 63/2022 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 
OBJETO: Aquisição de 03 (três) distribuidores de adubo orgânico líquido e 01 (um) distribuidor de adubo 
orgânico sólido seco e calcário, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Sustentável, através do Termo de Convênio nº 891830/2019 – MAPA. 
ESPÉCIE: Fornecimento. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: IRMAOS SCHONS LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 11.186.884/0001-37 
RESPONSÁVEL: Marcio Schons 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/04/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 183.799,98 (cento e oitenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais e 
noventa e oito centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 18 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Marcio Schons. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p626932900aeb9   
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 FORNECIMENTO Nº 64/2022 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 
OBJETO: Aquisição de 03 (três) distribuidores de adubo orgânico líquido e 01 (um) distribuidor de adubo 
orgânico sólido seco e calcário, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Sustentável, através do Termo de Convênio nº 891830/2019 – MAPA. 
ESPÉCIE: Fornecimento. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI. 
CNPJ DO CONTRATADO: 36.929.543/0001-35 
RESPONSÁVEL: Carlos Henrique Bonfim Grings 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/04/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 56.500,00(cinquenta e seis mil e quinhentos 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 14 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Carlos Henrique Bonfim Grings. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6267e75b4c0e4   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 
 
  

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

(Republicação) 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos, materiais médico-hospitalares e outros para atendimento da 
demanda das unidades de Saúde municipais. 
Valor Máximo: R$ 612.842,67 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 25 de abril de 2022, até às 08:00 horas do dia 11 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 11 de maio de 2022, na 
plataforma Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal BLL 
Compras – https://bll.org.br/. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 20 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

      
 
 
 
 
 

Ratificação de Justificativa  
Dispensa de Licitação nº 20/2022 

O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, torna público a presente Justificativa. Objeto: Contratação de Empresa com vínculo profissional para efetuar 
Avaliação Venal de 28 (vinte e oito) Imóveis com a finalidade de averbações de áreas em servidões públicas junto à 
Autarquia, as quais são consideradas fontes de abastecimento, reservatórios e passagens de redes em geral. Empresa: 
Herpich Central de Negócios e Serviços Imobiliários Ltda – ME, com CNPJ Nº 27.923.504/0001-30. Responsável: Guido 
Herpich Valor Total: R$ 13.580,00 (treze mil, quinhentos e oitenta reais). Forma de Pagamento: Será realizado em até 
10ddl após a emissão da Nota Fiscal, conforme medição dos itens da planilha anexa ao processo, devidamente executados 
e atestados seu recebimento, e com apresentação da respectiva ART do responsável. Prazo de Entrega Final dos 
Serviços: Até 90(noventa dias) dias, após a ordem de Serviço. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso I, da lei de Licitações 
e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 27 de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo 

Ratificação de Justificativa 
Dispensa de Licitação nº 21/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de 01(um) Engate 
Automático tipo “SILPA” visando sua instalação no caminhão Iveco Tector 11-190 4x2, e o transporte adequado de máquinas 
pesadas da Autarquia.  Empresa: Belenzier Truck Center Ltda – EPP - CNPJ nº 05.280.470/0001-70. Responsável: Lieser 
Augusto Belensier Valor Total: R$ 3.147,00 (três mil, cento e quarenta e sete reais). Pagamento: Até 10 ddl, após a entrega 
do acessório.  Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 27 
de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 
 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo: Concorrência Nº 02/2019 Objeto: Contratação de Empresa de construção civil para edificação da Unidade 
Técnica Operacional desta Autarquia Municipal – SAAE, atendendo ao memorial descritivo, especificações técnicas, 
projetos e demais documentos constantes no edital de Concorrência nº 02/2019. Espécie: Termo Aditivo VI – Contrato 
Administrativo nº 22/2020 Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR 
Fornecedora: Construtora Geram Ltda. CNPJ: 12.350.938/0001-10 Responsável: Damiano André Geram Fundamento 
Legal: Art. 57, § 1º, incisos I, II e V, da Lei Federal nº 8.666/93 Justificativa: Prorrogação de prazos e alteração do 
cronograma físico-financeiro Prazo de execução: 19/05/2022 Prazo de vigência: 19/06/2022 Valor aditado: O valor 
inicialmente contratado não sofrerá acréscimo. Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 19 de abril de 2022, 
Vitor Giacobbo, Diretor Executivo, e Damiano André Geram, Contratada.  
* Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br Link (Licitações). 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO FORMA ELETRÔNICA nº 08/2022 
Item 01 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS R$ 17.000,0000 
Item 02 - CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 57.600,0000 
Item 03, 04 e 05 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - R$ 91.173,0600  
Total R$ 165.773,06 Publique-se e Cumpra-se. Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 26 de Abril de 2022. Vitor Gia-
cobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 

ADITAMENTO 
TERMO ADITIVO (I) - TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO PARA INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA N° 09/2004 
Objeto: Cessão de área para instalação de um reservatório de água elevado e demais instalações, junto ao Lote Rural nº 
261-B do 12º perímetro, na Linha Horizonte, neste município, para atendimento a Linha Horizonte. Primeiro Contratante: 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR CNPJ: 76.878.669/0001-42 Responsável: Vitor 
Giacobbo Justificativa: Altera-se o Segundo Contratante, de: Atilio Weirich, portador do CPF nº XXX.427.XXX-XX e Lia 
Adelheit Weirich, portadora do CF nº XXX.427.XXX-XX, para:  Diomar Empreendimentos Imobiliários Ltda., com CNPJ 
nº 00.996.356/0001-27, representado por seu Sócio e Administrador, Senhor Márcio Antônio Rejala, portador do CPF nº 
XXX.474.XXX-XX. Fundamento Legal: Decreto nº 131/2022 Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 19 de 
abril de 2022 – Vitor Giacobbo, Diretor Executivo, Diomar Empreendimentos Imobiliários Ltda, segundo contratante.                             
 

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 27 
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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“Parabenizamos Nova Santa Rosa pelos 46 anos. Agradecemos 
a todos que trabalham diariamente por um município cada 
vez melhor. Temos muitas riquezas e isso faz com que o 
desenvolvimento aconteça. O crescimento deve continuar”. ‘‘

A gestão 2021-2024 tem à 
frente o prefeito Norberto Pinz e 
o vice-prefeito Noedi Max Hardt. 
Apesar dos desafios, os mandatá-
rios municipais estão animados, 
em virtude das várias obras que 
estão acontecendo e muitas ainda 
estão por iniciar. O prefeito Pinz 
fala sobre momento histórico em 
que o município está passando. 
“A gestão que iniciou em 2021, 
segue conforme o programado. 
Apesar da pandemia e da dengue, 
estamos passando por um período 
histórico, em virtude das várias 
obras que estão sendo e serão 
realizadas”, destacou.

PRINCIPAIS OBRAS
Dentre as principais obras que 

estão sendo realizadas, desta-
que para: asfalto em Planalto do 
Oeste (mais de cinco quilôme-
tros); recape de 5 quilômetros em 
parceria com a Itaipu; 10 quilô-
metros de pedras irregulares em 
vários trechos; barracão de 2 mil 
metros quadrados no parque de 
exposições; CRAS; Posto de Saúde 
no Loteamento Berlin; praça no 
Loteamento Independente; Meu 
Campinho; ginásio de esportes; 
ampliação do Posto de Saúde, 
farmácia, entre outros.

MAIS PROJETOS
O mandatário municipal men-

cionou que durante esta gestão 
se fará muito mais do que foi 
planejado no plano de governo. 
“Estamos projetando mais obras 
e ações, como ciclovias, obras e 
pavimentações, não esquecendo 
das outras áreas.  Precisamos fazer 
sempre mais e melhor. Cada 

centavo arrecadado é muito bem 
aplicado”, disse Pinz.

LEGISLATIVO E 
VICE-PREFEITO

Questionado sobre como está 
o relacionamento com o poder 
Legislativo e com o vice-prefeito 
Noedi Max Hardt, o prefeito de 
Nova Santa Rosa menciona que 
tudo está dentro da normalidade. 
“O relacionamento com os vere-
adores está excelente. Caminha-
mos junto pelo bem do município. 
Todos buscando recursos junto 
aos seus deputados. A harmonia 
entre Legislativo e Executivo é 
muito importante. Com relação 
ao Noedi, é um grande parceiro. 
Sempre está à disposição. É um 
excelente secretário de Saúde. 
Sempre está muito empenhado 
e dedicado. Só tenho elogios a 
ele”, apontou Pinz.

MENSAGEM DO PREFEITO
“Tenho muito a agradecer de 

ter mais esta oportunidade de 
estar à frente deste município. 
Parabenizo os munícipes que 
vieram para a região nos anos 
50. O município foi construído 
por muitas mãos. É um município 
forte e pujante, com comércio, 
indústria, prestação de serviço e 
agronegócio fortes. Parabeniza-
mos a todos pelos 46 anos do 
município”. 

GOVERNO PARA TODOS
O vice-prefeito Noedi Max 

Hardt ressaltou que mais uma 
vez trata-se de uma gestão vol-
tada para todos os munícipes, 
do campo e da cidade. “Temos 

Vice-prefeito de Nova Santa 
Rosa, Noedi Hardt

Prefeito de Nova Santa Rosa, Norberto Pinz

Nova Santa Rosa completa 
46 anos nesta sexta-feira

29 DE ABRIL É O ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO Ü

Praça da Bíblia 

Foto aérea de Nova Santa RosaÜ

obras no interior e na cidade. 
É um governo que pensa em 
todos. Nenhuma área é esquecida. 
Estamos cumprindo com o que 
nos propusemos na campanha. 
Estamos atendendo a comuni-
dade,apesar das dificuldades. 
Estamos trabalhando muito. As 
obras estão acontecendo. Novos 
projetos estão em andamento, 
como a aquisição de área para 
o parque industrial, para que 
mais indústrias se instalem no 
município. Temos que ampliar o 
cemitério ou adquirir uma nova 
área. Vamos viabilizar mais casas 
populares junto a Cohapar, entre 
outros. Não podemos parar”, res-
saltou Noedi. 

ÜÜ

Ü
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Legislativo vai devolver à Prefeitura 
R$ 1 milhão economizados de janeiro a abril 

ESTE DINHEIRO SERÁ TODO DESTINADO ÀS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM, O QUAL SERÁ TOTALMENTE REFORMADO E ENTÃO ABRIGA-
RÁ A NOVA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES

Ü

  

CCEERRCCAARR  PPCCHH  MMOOIINNHHOO  SS//AA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA DA CERCAR PCH MOINHO S/A  

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

Aos Senhores Acionistas da CERCAR PCH MOINHO S/A, 
convocamos Vossas Senhorias para participar da Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar-se no dia 13 de maio 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: 

 
2ª - CONVOCAÇÃO: Às 9:00 horas com a presença de qualquer número de 
acionistas 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, 25 de abril de 2.022. 

_Alcino Biesdorf_ 
Diretor Presidente 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Werner Rudi Dause torna público irá requerer ao IAT, Licença de Operação, 
para Empreendimento de Suinocultura, porte pequeno, modalidade de 
terminação, instalado na Linha Marco Grande, município de Nova Santa 
Rosa, estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
SIGMAR HERPICH torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia 
para A AMPLIACAO DA ATIVIDADE DE SUINOCULTURA SISTEMA 
UPL a ser implantada  NO LOTE RURAL N 19/D, DO 18 PERIMETRO, 
LINHA BELMONT - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, MARECHAL 
CANDIDO RONDON/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
VERA SCHMIDT torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplifi-
cada para A ATIVIDADE DE PISCICULTURA a ser implantada NO LOTE 
RURAL N 46, DO 23 PERIMETRO, MARECHAL CANDIDO RONDON/PR.            

REQUER LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
CHAIANA ARIANE WAYHS e OUTROS, tornam público que irão requerer 
ao Instituto Água e Terra - IAT, a Licença Prévia de Ampliação para a 
atividade de suinocultura, instalada no imóvel denominada como LOTE 
RURAL N° 15/16/17/38/39/DB, Zona Rural, Entre Rios do Oeste/PR. 

REQUER LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
ALEXSANDRO GARCIA DA ROCHA e VALMIR GARCIA DA ROCHA, tornam 
público que irão requerer ao Instituto Água e Terra - IAT, a Licença Prévia de 
Ampliação para a atividade de suinocultura, instalada no imóvel denominada 
como Lote Rural n°09, Linha Nova - Zona Rural, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
IRINEU EMILIO RAUBER torna público que requereu do IAT Licença 
Ambiental Simplificada para a atividade de PISCICULTURA, a ser implan-
tada no LOTE RURAL No 32/A-33/A do 20o Perímetro LOCALIZADO 
NA LINHA FLOR DA SERRA, MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
IRINEU EMILIO RAUBER torna público que recebeu do IAT Licença 
Ambiental Simplificada para a atividade de PISCICULTURA, a ser implan-
tada no LOTE RURAL No 32/A-33/A do 20o Perímetro NA LINHA FLOR 
DA SERRA, MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PR.

 A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon 
realiza neste sábado (30), o Dia D de vacinação contra a 
influenza e o sarampo. Os públicos-alvo para a vacina contra 
a influenza são idosos a partir dos 60 anos, trabalhadores 
da área da saúde e crianças de seis meses até cinco anos 
de idade. A vacina contra o sarampo está direcionada aos 
trabalhadores da área da saúde e crianças de seis meses 
até cinco anos de idade.

O atendimento em todas salas de vacina da sede muni-
cipal ocorre das 8h às 15h. Por sua vez, no interior as vacinas 
serão disponibilizadas das 8h às 12h, nas salas de vacina 
dos distritos de Iguiporã, Margarida, Novo Horizonte, Novo 
Três Passos e Porto Mendes.

É necessário apresentar carteira de vacinação.

INFLUENZA
Com a intenção de prevenir o surgimento de compli-

cações decorrentes da doença, óbitos e consequências 
nos serviços de saúde, a vacinação contra a gripe é uma 

 

 Tramita na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido 
Rondon o Projeto de Lei 21/2022, de autoria do Poder 
Executivo Municipal. A matéria prevê a inclusão de crédito 
adicional suplementar de R$ 1 milhão ao orçamento do 
Município. Este dinheiro terá como origem a devolução 
de recursos do Poder Legislativo Municipal, economizados 
nos primeiros quatro meses deste ano.

Conforme destaca o prefeito Marcio Rauber, este dinheiro 
será todo destinado às obras de reforma do prédio do 
antigo Fórum, o qual será totalmente reformado e então 
abrigará a nova sede da Câmara de Vereadores.

O vereador presidente Pedro Rauber ressalta que a 
Casa de Leis, através da redução de gastos, tem feito sua 
parte para garantir os recursos necessários à obra. 

Segundo ele, a nova sede do Poder Legislativo con-
templará uma demanda antiga dos vereadores, assessores 
e funcionários por um local com melhores condições de 
trabalho, o que, acima de tudo, proporcionará também 
melhor atendimento à comunidade.

O projeto de lei que autoriza a devolução dos recursos 

 Prefeitos, vereadores, gestores e parlamentares 
estão, desde o dia 25 de abril reunidos em Brasília 
para debater temas das cidades e apresentar rei-

vindicações. A 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios vai até hoje (28) e a expectativa é reunir 

sete mil pessoas. No evento, Quatro Pontes está 
representado pelo prefeito João Laufer, o qual está 
acompanhado pela presidente da Câmara de Vere-
adores, Cleunice Majolo, e pelas vereadoras Aldiva 

Terezinha de Oliveira e Solange Lurdes Ferreira.  
Os debates vão abordar assuntos como a reforma 

tributária, saneamento, o cenário pós-pandemia e o 
piso do magistério, por exemplo. O presidente Jair 

Bolsonaro participou nesta terça-feira (26) da soleni-
dade oficial de abertura da Marcha.

Conforme o mandatário, João Laufer, já foram dis-
cutidos diferentes assuntos até o momento, com o pro-
nunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, 
do Senado e do presidente da República. É importante 
participar desta Marcha, pois podemos contribuir na 
discussão das causas municipalistas. Vamos tentar 

alavancar mais recursos para a região Oeste.

  Dinheiro será investido na reforma do antigo Fórum, 
que será a nova sede da Casa de Leis 

estratégia do Governo Federal para minimizar a carga do 
vírus, reduzindo os sintomas, que também podem ser 
confundidos com os da Covid-19.

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan. A 
formulação é constantemente atualizada para que a dose 
seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A 
vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

Sábado acontece o Dia D de vacinação 
contra a influenza e o sarampo

CRISTIANO VITECK

do Poder Legislativo ao cofre do Município foi baixado às 
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização. Após a emissão dos pareceres, a matéria 
será votada em plenário pelos vereadores.

Ü

Prefeito de Quatro
 Pontes participa da 23ª 

Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios


