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Rosas do Deserto 
conquistam os 
rondonenses

Espécie de flor que aprecia muito a luz solar. Esta é a Rosa do Deserto, flor que 
tem atraído muitos admiradores em Marechal Cândido Rondon e inúmeros 

municípios da região pela beleza, devido às cores novas, vivas e raras.
PÁGINA 9

ENTREVISTA 
Guto Silva faz balanço 
dos três anos na Casa 
Civil e fala da pretensão 
da candidatura 
ao Senado

              PÁGINA 5

Marechal inclui 
R$ 33,9 milhões 
em royalties de 
Itaipu para 2023

   PÁGINA 6
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A CONTAMINAÇÃO DE PLÁSTICOS 
AMEAÇA TODO O PLANETA

*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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Sem contar com a alternativa da 
logística reversa, como acontece com 
embalagens de defensivos agrícolas, 
o uso de plástico no comércio e trans-
porte de alimentos e bens de consumo, 
industrializados ou não, está se tornando 
tragédia internacional. Sacolas, garrafas, 
copos e outras embalagens plásticas, 
além de tonéis, latas e embalagens Tetra 
Pak (compostas por papelão, polietileno 
e alumínio), são produzidas e poluem 
cidades, solos, rios e oceanos de todos 
os continentes.

Conforme especialistas, o plástico 
representa a maior parte do lixo poluente 
depositado no solo e chega às areias das 
praias do mundo inteiro, trazido pelos 
próprios frequentadores ou depois de 
ser lançado ao mar pelas embarcações 
e percorrer longas distâncias. Trata-se 
de grave problema global e que há déca-
das vem sendo alertado por pesquisa-
dores e entidades preocupadas com a 
degradação ambiental, pois lixo plástico 
representa ameaça crescente a todo o 
ecossistema do planeta. 

A gravidade da situação voltou a ser 
destacada em reunião da Organização 
das Nações Unidas (ONU), realizada 
entre os dias 28 de fevereiro e dois de 
março deste ano, no Quênia, na África 

(UNEA – 5.2), onde líderes de 193 países 
discutiram a criação de comissão especial 
para debater a poluição plástica, visando 
novo acordo global sobre o tema.

Segundo especialistas, a extensão do 
problema tornou impossível controlar a 
tragédia com ações apenas locais. A pan-
demia de plásticos nos oceanos e em terra 
firme é hoje uma questão e preocupação 
global, assim como o aquecimento do pla-
neta. Conforme estudos realizados, 80% 
do plástico produzido desde 1950, em 
torno de 8.3 bilhões de toneladas métricas, 
estão atualmente em aterros, oceanos ou 
espalhados no meio ambiente terrestre.

Apesar da produção ter caído em 
2019 devido à pandemia de Covid-19, 
com redução da produção de 367 milhões 
de toneladas, a gravidade da situação 
persiste. Se nada for feito o montante do 
material deve triplicar até 2050 e será 
quase impossível reciclar a maior parte 
desse plástico, conforme especialistas, 
o que destaca a gravidade da ameaça.

Segundo estudos realizados, os impac-
tos da produção e poluição de plástico na 
crise planetária de mudança climática, 
perda acelerada da biodiversidade e polui-
ção de recursos naturais, representam 
catástrofe em andamento. A exposição 
do plástico prejudica a saúde humana 

e afeta a fertilidade, hormonal, metabó-
lica e atividade neurológica das pessoas, 
enquanto a queima a céu aberto dos resí-
duos contribui para a contaminação do 
ar e do solo.

De acordo com especialistas, até 2050 
as emissões de gases de efeito estufa 
associadas à produção, uso e descarte 
de plásticos seriam responsáveis por 15% 
do volume permitido, com o objetivo de 
limitar o aquecimento global a 1,5 ° C, 
como estabeleceu o Acordo de Paris sobre 
mudanças climáticas, mas esses limites 
já foram superados. Tanto que mais de 
800 espécies marinhas e costeiras são 
afetadas por ingestão, emaranhamento 
e outros perigos da poluição.

Atualmente cerca de 11 milhões de 
toneladas de resíduos plásticos fluem todos 
os anos para os oceanos e esse volume 
pode triplicar até 2040, caso não sejam 
adotadas medidas práticas e imediatas 
por parte dos quase 200 países que con-
cordaram em iniciar negociações sobre 
acordo internacional para controlar a crise 
do plástico, como é visível até mesmo nas 
pequenas comunidades. 

A semana começou com alerta cli-
mático, com condições favoráveis à 
ocorrência de geada em áreas do Sul, 
Sudeste e até do Mato Grosso do Sul. 
Por isso, todas as regiões ligadas ao 
agronegócio ficaram atentas à frente 
fria que atravessa o Brasil. É que as 
geadas afetaram diretamente cultu-
ras como o milho, o trigo e o café. Por 
isso, enquanto a temperatura cai nas 
lavouras, os preços desses produtos 
sobem no mercado, atingindo também 
o bolso de quem não necessariamente 
vive diretamente do agro.

Na região de Marechal Cândido 
Rondon a maior preocupação é com 
o milho safrinha, que predomina na 
maior parte das lavouras. Até aqui a 
cultura vem se desenvolvendo muito 
bem, uma vez que não faltaram chuvas 
nos períodos importantes para a planta. 
Entretanto, as ondas de frio que derru-
bam as temperaturas, sempre geram 
a preocupação com geadas.

Basta lembrar do frio intenso regis-
trado em julho de 2021, que trouxe epi-
sódios de geadas que atingiram todos 
os estados do Sul e partes de São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 
Causadas pelas massas de ar frio e de ar 
polar, as geadas do ano passado foram 
as mais intensas desde 1994.

Além do milho safrinha, o frio intenso 
na região pode afetar também as lavou-
ras de trigo e na pecuária, o que pode 
afetar também os preços da farinha, 
da carne e do leite e seus derivados. 
Isto devido a queimaduras em muitas 
áreas de pastagens e também porque 
o preço dos grãos afeta o rendimento 
da carcaça ou a produção leiteira.

De modo geral os produtores não têm 
o que fazer para proteger as plantações, 
já que as lavouras de milho, trigo ou 
pastagens são extensas. O produtor de 
hortaliças ainda consegue amenizar os 
impactos do frio cobrindo a plantação, 
por exemplo, com tecidos TNT’s. Mas 
esse tipo de atividade é pouco comum 
na nossa região. 

O jeito mesmo é olhar para o céu e 
torcer para São Pedro ser benevolente 
com as plantações, evitando que nossa 
agricultura sofra uma nova frustração 
em decorrência do clima.

O frio 
chegou
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Curtas do poder
l O ex-deputado federal Boca Aberta, de Londrina, 
anda pregando que será candidato a governador 
pelo Agir na eleição de 2 de outubro.
l O deputado Filipe Barros (PL) com base eleitoral em 
Londrina (região Norte) abriu mão da reeleição, em 
tese, relativamente tranquila – para disputar o governo 
do Paraná a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL).
l Sem espaço para tentar a reeleição, o senador 
Alvaro Dias (Podemos) planeja “cair para cima” e 
pode novamente concorrer à Presidência da República.
l O Podemos avançou alguns passos a mais rumo à 
pré-candidatura do senador Flávio Arns ao Governo 
do Estado.
l O deputado Felipe Francischini (União Brasil) articula 
que seu pai, o ex-deputado Delegado Francischini 
(União), também receba o perdão presidencial igual 
ao concedido ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).
l No livro “Travessia”, o deputado Gustavo Fruet 
(PDT) escreveu sobre os bastidores do dia a dia no 
Congresso Nacional, inclusive sobre sua participação 
na CPMI dos Correios, que acabou trazendo à tona 
um dos maiores escândalos de corrupção da história 
do país: o Mensalão.

Reforço à equipe 
Confirmando o que já havia adiantado à coluna, o 
prefeito de Nova Santa Rosa, Norberto Pinz, deu início 
à reforma administrativa. Assumiu na última segunda-
feira (16) o novo secretário de Agricultura, Paulo 
Wagner Netto. O prefeito conta com a vasta experiência 
política de Paulo para realizar um bom trabalho frente à 
pasta, considerada estratégica para o desenvolvimento 
econômico do município. Wagner Netto foi vereador 
em seis oportunidades, sendo que em quatro 
oportunidades ocupou a presidência da Câmara.

Dengue adia homenagem
A Câmara de Marechal Cândido Rondon foi obrigada a 
adiar a sessão para homenagear o  padre Amário José 

Zimmermann (foto) com a entrega 
do título de Cidadão Honorário 

do município. O evento estava 
marcado para esta quinta-feira 
(19), na Igreja Matriz Católica 
do distrito de Margarida. 

Porém, o homenageado 
foi diagnosticado com 
dengue na terça-feira 
(17) e a homenagem 
p r e c i s o u  s e r 
cancelada. Uma 
nova data será 
agendada assim 
que o padre estiver 
c o m  a  s a ú d e 
restabelecida.

Alargamento do acostamento 
O vereador rondonense Gordinho do Suco (foto) está cobrando do DER, 
através da Superintendência Regional Oeste do DER, em Cascavel, para que 
seja efetuado o alargamento da área destinada ao acostamento no acesso para a 
Linha Santo Ângelo. Ele também quer medidas que possam reduzir a velocidade 
de veículos que trafegam por aquele ponto da PRC-467. Segundo o vereador, 
vários produtores rurais já o procuraram manifestando preocupação com o alto 
risco de acidente no referido local. Segundo ele, o ideal seria alargar a área 
lateral, permitindo que os veículos possam aguardar com segurança 
o momento para acessar à Linha Santo Ângelo.

Fábrica da Volvo no Oeste
A cada ano, a região Oeste cresce mais e recebe 
grandes investidores. Agora a novidade é que 
a Volvo, fabricante de automóveis sueca, deve 

se instalar na região.O desembarque será 
em Toledo na sede do Biopark.  “A gente fica 
lisonjeado e a gente vê que o trabalho que a 

gente tem feito dentro do Biopark começa a ser 
reconhecido pelo mercado”, comentou Victor 
Donaduzzi, diretor de Educação do Biopark. Pensando em 2024  

Considerado por muitos o melhor prefeito que Entre Rios 
do Oeste já teve, Jones Heiden (foto) não descarta a 

possibilidade de ser novamente candidato ao Executivo 
na eleição municipal de 2024. Contudo, à coluna, Jones 

afirmou que é um político de grupo, lembrando 
que é este grupo que está no poder atualmente, 
tendo à frente o prefeito Ari Maldaner. “É um grupo 
que já fez muito e continua fazendo por Entre Rios 
do Oeste, por isso me coloco sempre à disposição 
dos companheiros”, comentou.

Rotatória da Bandeira  
O fato de muitos motoristas não estarem respeitando 
a conversão em duas faixas na Rotatória da Bandeira, 
no centro de Marechal Cândido Rondon, motivou a 
apresentação de um requerimento de autoria dos 
vereadores Cristiano Mertzner, o Suko (foto) e Vanderlei 

Sauer. Eles querem que a Secretaria de Mobilidade 
realize melhorias na sinalização horizontal 

e vertical no local. Segundo os autores 
da matéria, tem ocorrido a todo 

momento, muita imprudência por 
parte dos condutores que invadem 
geralmente a faixa da esquerda 
dentro da rotatória, “cortando 
a frente” de outros veículos que 
juntos adentraram na rotatória.

Marido “cogestor”
O Ministério Público apresentou ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa contra a prefeita de Itaipulândia, Cleide Prates (MDB). O 
MP sustenta que o marido da prefeita atua como “cogestor” e participa 
de reuniões e decisões administrativas da prefeitura, com a anuência 

da mulher. O Gaeco afirma que “ao permitir que seu marido […] 
participasse da gestão do Município”, a gestora “provocou sério abalo à 

credibilidade do Executivo Municipal perante a população local, causando, 
assim, desconfiança, desgosto, desapreço, angústia, intranquilidade e 

insegurança” aos moradores de Itaipulândia.

Atenção a Porto Mendes 
Em duas matérias apresentadas na Câmara, o vereador 
Rafael Heinrich (foto) cobra melhorias na estrutura pública 
de Porto Mendes. Em uma delas pede que a Prefeitura 
intensifique os investimentos no Parque de Lazer Anita 
Wanderer, em especial na orla da prainha, incluindo 
melhorias com areia, reforma da ilha de pedras, paisagismo, 
plantio de grama e árvores, nivelamento, entre outras 
ações que beneficiem a população local e os visitantes 
do distrito. Em outro 
pedido, assinado em conjunto 
com o vereador Neco, cobra 
uma reforma predial 
ou alteração do endereço 
do Museu Histórico Padre 
José Gaertner. O objetivo é 
oportunizar um espaço 
mais adequado para 
exposição da história 
do Município 
de Marechal 
C â n d i d o 
Rondon.

Fiscalização  
Na sessão desta semana, o Poder 
Legislativo de Marechal Cândido 
Rondon aprovou nova proposição 
fiscalizatória apresentada pelo 

vereador Arion Nasihgil, 
através da qual ele 

solicitou informações 
da prefeitura sobre as 

vagas disponibilizadas 
e preenchidas nos 
Centros Municipais 

de Educação Infantil (CMEIs), bem como sobre as 
listas de espera. O crescente número de crianças 
que aguardam por vagas em creches motivou o 
requerimento, que tem como objetivo acompanhar 
o andamento das filas e da lista de espera, de forma 
a garantir que a máquina pública esteja sendo bem 
aplicada visando o interesse das crianças rondonenses, 
explicou Arion, que frequentemente apresenta matérias 
desta natureza, fiscalizando os atos do Poder Executivo 
de modo a garantir a eficiência e qualidade dos serviços 
públicos prestados.
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“Precisamos do compromisso 
intransigente de defender a 
potência que é o Paraná” 

ATUAL DEPUTADO 
ESTADUAL, EX-CHEFE 
DA CASA CIVIL, 
GUTO SILVA ABORDA 
PAUTAS ESSENCIAIS 
VISANDO UM IMPULSO 
NO DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO

uiz Augusto Silva (Guto Silva) nasceu em Maringá e foi criado em Pato Branco. Filho de 
professores, teve a oportunidade de aprimorar os estudos na Europa. De volta ao Brasil, 
atuou como professor e abriu sua empresa, tendo ainda ministrado palestras e escrito livro.

Sua estreia na política ocorreu em 2008, quando foi eleito vereador mais votado de 
Pato Branco. No ano de 2014 foi eleito deputado estadual, tendo sido reeleito em 2018. 
Foi convidado pelo governador Ratinho Junior a compor o primeiro escalão, atuando até 
o início deste ano como chefe da Casa Civil.

Migrou do PSD ao PP com a expectativa de ser candidato a senador pelo Paraná. Em 
entrevista ao Jornal Tribuna do Oeste, Guto Silva expõe o balanço das atividades nestes 
três anos e aborda questões relativas à sua pré-candidatura ao Senado.

n TRIBUNA DO OESTE - Qual balanço dos três 
anos como secretário-chefe da Casa Civil do 
Governo do Estado?

GUTO SILVA - Tenho encerrado este ciclo na 
secretaria mais importante do governo. É uma 
pasta que trabalha com questões muito sen-
síveis, complexas, tendo possibilitado grandes 
mudanças e transformações em todo o Paraná, 
sobretudo a redução de 28 para 15 secretarias, 
deixando o estado mais ágil. Ninguém imaginava 
a pandemia, o que tornou necessário reorganizar 
todo fluxo para não faltar leito de UTI, medica-
mentos e equipes para atender a população. O 
saldo é que o Paraná vai bem, avançando com 
geração de emprego.

 DIVULGAÇÃO

n O agronegócio representa muito para a eco-
nomia do Estado. O que fazer para esta área 
ser melhor reconhecida?

O agronegócio é primo irmão do negócio e 
da indústria, e nos últimos anos passa por uma 
grande transformação. Nossa produção dobra 
a cada dez anos, alavancada pelas cooperati-
vas. Se 20 anos atrás o agro paranaense era a 
fazenda do mundo, hoje é o supermercado. São 
produtos que geram valor, riqueza, portanto 
é necessário um olhar estratégico para gerar 
valor e melhorar a renda da população.

n Como está o trabalho na Assembleia Legislativa?
Estou de volta à Assembleia, tendo sido eleito 

presidente da Comissão de Cultura, um setor 
muito forte. Trata-se de indústria silenciosa, que 
gera muitos empregos e oportunidades. Tenho 
acompanhado grandes obras no Paraná, cuja 
sinergia com os prefeitos se mostra importante 
para impulsionar este trabalho, contribuindo 
para a vida das pessoas.

n Guto Silva, o senhor migrou do PSD ao 
PP. O projeto de pré-candidatura ao Senado 
continua de vento em popa?

Vejo como natural nossa ida do PSD ao PP, 
algo natural para trabalhar na pré-candidatura 
ao Senado. O trabalho continua firme com 
o governador Ratinho Junior. O Paraná é o 
quarto estado do país em termos econômi-
cos, assim muito mais importante do que o 

discurso é a atitude, o comportamento 
de trazer mais recursos e obras 

para melhorar a vida das pes-
soas. Conheci os quatro 

pontos do Paraná, então 
levo como alternativa 

o compromisso de 
defesa intransigente 

do nosso estado, potência econômica, de um 
agro que dá orgulho, comércio forte, indústria 
que emprega muita gente. Tenho um projeto 
diferenciado ao estado do Paraná. O jovem, 
por exemplo, precisa de alternativas para estu-
dar, trabalhar, para ter mais perspectiva e se 
desenvolver.

Outros pontos envolvem ICMS de energia, 
reforma tributária, evoluir na questão de infra-
estrutura e compensação financeira são alguns 
temas a serem trabalhados em Brasília para via-
bilizar ainda mais melhorias ao Paraná. Isso tudo 
gera impacto direto no dia a dia dos cidadãos. É 
um posicionamento firme, bairrista, de defesa do 
estado. Adotamos uma agenda clara com prefeitos, 
deputados, governador, para identificar gargalos e 
fazer esta defesa, representando todos os muni-
cípios, com destaque aos menores. Estou muito 
confiante nesta caminhada, por este motivo sigo 
firme com o propósito de realizar este trabalho 
e ajudar muito as pessoas.

n Como está a relação com o governador Rati-
nho Junior?

Me desincompatibilizei da secretaria para 
trabalhar na pré-campanha, no entanto a rela-
ção com o governador Ratinho Junior continua 
ótima em todos os sentidos.

n Qual sua opinião sobre a atuação do STF e 
o sistema de escolha dos juízes?

Mostra o desequilíbrio das instituições. Nós 
devíamos ter um novo modelo de eleição e 
de gestão no STF (Supremo Tribunal Federal), 
para evitar questões políticas e ideológicas na 
Corte, também com gestões encurtadas. É preciso 
coragem para fazer este apontamento. Tenho 
convicção de que hoje a Corte não representa 
a Constituição, nem estimula a harmonia entre 
os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Guto Silva, 
pré-candidato 

ao Senado: 
“Atuamos 

com um 
posicionamento 

firme, 
bairrista, de 

defesa do 
estado”

É um posicionamento 
firme, bairrista, de 
defesa do estado
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DIRETORES DO LADO BRASILEIRO DA ITAIPU BINACIONAL TÊM ASSEGURADO QUE A 
INDENIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS LINDEIROS CONTINUARÁ SENDO PAGA

Ü

Marechal inclui R$ 33,9 
milhões em royalties 
de Itaipu para 2023

Parlamento
Pedro Rauber, vereador-presidente em Marechal Cân-
dido Rondon, sugere a instalação de dois redutores de 
velocidade, ou então uma travessia elevada e um redu-
tor, além de pintura de faixa de pedestres na Rua 9 de 
Agosto. O objetivo é ampliar a segurança de todos que 

trafegam pelo local.

Carlinhos Silva, edil em Marechal Cândido Rondon, soli-
cita a pavimentação com pedras irregulares da estrada 
rural que margeia o Aeroporto Municipal Ruben Bertha 
e permite a ligação entre o Loteamento Barcelona e o 
acesso à Linha Boa Vista, numa extensão aproximada 
de 1.500 metros. Também sugere a instalação de placas indicativas de 
linhas e localidades em todos os principais acessos que ainda não contam 
com esta sinalização.

O parlamentar rondonense Vanderlei Sauer solicita que 
o Poder Público Municipal, através da Secretaria Muni-
cipal de Educação, estude a possibilidade e viabilidade 
de inclusão da disciplina de “Educação no Trânsito” no 
currículo escolar da rede municipal de ensino.

Cleonice Strenske, edil em Pato Bragado, sugere a aquisi-
ção de máquinas de lavar e de secar para o CMEI Gotinha 
de Mel.

O vereador bragadense Egídio Rodrigues sugere instalação 
de placas de identificação na PR-495, nos dois sentidos 
da rodovia, próximo ao trevo de acesso aos bairros, com 
os nomes dos loteamentos Bairro Sempre Unidos, Bairro 
Alvorada, Bairro: Loteamento Social I, II e III.

Os vereadores quatro-pontenses apresentaram indicação por 
meio da qual solicitam a reforma, melhoria e revitalização 
dos parquinhos infantis das associações do município. 
A matéria foi assinada por Aldiva de Oliveira, Cidinei 
Joner, Cleunice Majolo, Davi Boufleuher, Gerson Perius, 
Jean Caramore Steltter, Luis Carlos Becker, Pedrinho Tonelli e Solange 
Lurdes Ferreira. 

Cleunice Majolo, Davi Boufleuher e Gerson Perius, edis 
em Quatro Pontes, sugerem a contratação de um pro-
fessor e a aquisição de instrumentos musicais para aulas 
de violas caipiras.

Luis Carlos Becker, Pedrinho Tonelli e Solange Lurdes 
Ferreira, parlamentares em Quatro Pontes, sugerem ao 
Executivo gestões através das secretarias de Desenvolvimento 
Econômico, de Agricultura e de Viação e Obras, visando 
um levantamento prévio da necessidade de readequação 
das estradas em pontos específicos, bem como a conservação de solos.

O vereador Jean Caramore Steltter, de Quatro Pontes, 
sugere providências visando à contratação de um professor 
para a modalidade de basketball, bem como a instalação 
de tela de proteção na área da quadra na Praça Cristo Rei.

Gilberto Maldaner, parlamentar em Entre Rios do Oeste, 
requer a colocação de cascalho nas ruas e estradas que 
ainda não contam com pedras irregulares ou asfalto. 

Os edis nova-santa-rosenses Edgar Buchholz, Dolivan 
Lauxen, Maria Baumann e Jairon Arndt, solicitam a rea-
lização de estudo de viabilidade para implementar uma 
passarela coberta entre os dois prédios da Escola Municipal 
Santa Terezinha.

Valdir Kelm, vereador em Nova Santa Rosa, requer a 
colocação e o espalhamento de pó de pedra no calçamento 
com pedra irregular no distrito de Vila Cristal. 

Apesar de não haver garantia 
oficial de que os royalties de Itaipu 
continuarão a ser pagos a partir 
do próximo ano, esta receita está 
prevista no projeto de lei que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias 
do Município de Marechal Cândido 
Rondon para o exercício de 2023.

O valor estimado é de R$ 
33.975.000,00 - o que equivale a 
12,5% do orçamento, previsto em 
cerca de R$ 270 milhões.

O pagamento da indenização 
aos municípios lindeiros que tiveram 
áreas alagadas com a construção 
da barragem da hidrelétrica está 
prevista no Tratado de Itaipu, assi-
nado entre o Brasil e Paraguai em 26 
de abril de 1973. O “Anexo C”, um 
dos termos do acordo que trata do 
pagamento dos royalties, tem vigên-
cia até o final deste ano, quando 
então deverá ocorrer uma nova 
negociação entre os dois países.

O pagamento de royalties 
começou em março de 1985. Desde 
então, segundo a Itaipu Binacional, 
os governos do Brasil e do Paraguai 
já receberam, conjuntamente, mais 
de 12,8 bilhões de dólares.

TENDÊNCIA
Com a proximidade do prazo 

final da vigência do “Anexo C”, os 
últimos diretores do lado brasileiro 
da Itaipu Binacional têm assegurado 
que a indenização aos municípios 
lindeiros continuará sendo paga. 

Porém, enquanto isso não for 
oficializado em um novo acordo, 
há insegurança quanto à continui-
dade do pagamento e, caso ele 

seja mantido, a dúvida é se ele se 
dará no atual modelo. 

O governo brasileiro já anun-
ciou que pretende discutir o 
assunto apenas em 2023, uma vez 
que este é ano eleitoral, quando 
não haveria as condições mais 
favoráveis para tratar do assunto. O 
contexto do próximo ano também 
é avaliado como mais positivo, 
uma vez que estará totalmente 
quitada a dívida contratada para 
a construção da hidrelétrica.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A questão dos royalties a nível 

municipal foi tratada na audiência 
pública realizada pela Comissão 
de Finanças, Orçamento e Fisca-
lização da Câmara de Vereadores 
de Marechal Cândido Rondon, na 
última sexta-feira (13). Na pauta 
esteve o Projeto de Lei 20/2022, de 
autoria do Poder Executivo Muni-
cipal, que trata da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o exercício 
financeiro de 2023. 

Ao ser questionada sobre a 
inclusão dos royalties de Itaipu 
como uma das fontes de recei-
tas do Município, a responsável 
pela elaboração e execução 
orçamentária da administração 
rondonense, Carla Schumann 
Nogueira, comentou que esta 
indefinição quanto ao futuro dos 
royalties gerou dúvidas.

“No início ficamos um pouco 
receosos, até para fazer o Planeja-
mento Plurianual (PPA), que vai até 
2025. Mas, todas as informações 
que recebemos, tanto a nível federal 

e da própria Itaipu, é que eles (os 
royalties) não vão ser cortados de 
imediato. E, mesmo que haja alguma 
decisão de não repasse mais para 
o município, isso vai ser cortado 
de forma gradual”, disse ela.

AUMENTAR RECEITA
Ainda sobre uma eventual 

mudança de cenário dos royalties 
da Itaipu Binacional, Carla Nogueira 
anunciou que o Município está 
investindo fortemente no geor-
referenciamento para aumentar 
a receita própria.

“Nós sabemos que o valor venal 
das casas em Marechal está abaixo 
do que realmente deveria ser pra-
ticado. Progressivamente, tende-
mos a melhorar a receita própria 
para suprir essa deficiência. Mas, 
a princípio, estamos otimistas que 
vai continuar (o pagamento) dos 
royalties”, prevê. 

Carla Nogueira foi acompanhada 
na audiência pública pelo secretário 
municipal de Planejamento, Alison 
Ostjen, e pelo contador do Saae, 
Juliano Baldissera.

A sessão foi coordenada pelo 
vereador Rafael Heinrich, presi-
dente da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização. Também 
estiveram presentes os vereadores 
Dionir Briesch (Sargento Dionir), 
Carlinhos Silva, Iloir de Lima (Padeiro) 
e João Eduardo dos Santos (Juca).

A íntegra da proposta da LDO 
para 2023 está disponível para con-
sulta pública no endereço eletrônico 
https://sapl.marechalcandidorondon.
pr.leg.br/materia/117263.

 Juliano Baldissera, contador do Saae; Carla Schumann Nogueira, responsável pela elaboração e 
execução orçamentária do Município; e Alison Ostjen, secretário municipal de Planejamento 

CRISTIANO VITECK

Ü
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Ônibus  Emprega Mais Paraná  estará 
em Marechal Rondon na sexta-feira

SERÃO DISPONIBILIZADAS EM TORNO DE 550 VAGAS DE TRABALHO, DAS QUAIS CERCA DE 50 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAÜ

 Com 51 casos de dengue 
confirmados, Quatro Pontes 
declarou situação de emergência 
em saúde pública em razão da 
infestação pelo mosquito Aedes 
Aegypti. O decreto nº 091/2022 
foi publicado no Diário Oficial, 
na sexta-feira (13). No boletim 
epidemiológico constavam, ainda, 
105 notificações e 27 pessoas no 
aguardo de resultados de exames. 

Para conter o avanço, a Secre-
taria de Saúde, através do Setor 
de Controle de Endemias, tem 
realizado diferentes ações de 
combate ao mosquito, mas 
carece, principalmente, do 
apoio da população em ado-
tar medidas preventivas para 
a eliminação dos focos.

As agentes de endemias 
continuam com o trabalho de 
bloqueios, perante a aplicação de 
inseticida por meio de nebuliza-
ção com o aparelho Ultra Baixo 
Volume (UBV) costal, porém, não 
entrando mais no pátio das resi-
dências. Deste modo, ao ver a 
equipe os munícipes devem abrir 
as portas e janelas, assim o inse-
ticida se espalhará, atingindo os 
mosquitos. É preciso cobrir ou 
deixar os pequenos animais, como 
pássaros, em cômodo isolado 

durante a pulverização, não deixar 
roupas no varal e as pessoas não 
devem se aproximar do operador 
da bomba para não se expor ao 
jato do inseticida. Cada cidadão 
deve verificar o quintal, eliminando 
qualquer tipo de material com 
água parada, pois o inseticida 
mata apenas o mosquito adulto 
e não as larvas.

Além desta ação, recente-
mente foi realizado um arras-
tão em toda a cidade, com o 
apoio da Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Transportes. Em 
dois dias, diferentes materiais 
inservíveis foram recolhidos. Nas 
escolas, a Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Esportes tem uma 
campanha de orientação, através 
da qual solicita-se aos pais ou 
responsáveis legais a aplicação 
de repelente nas crianças e que 
incluam o produto no material 
escolar. A Secretaria de Saúde 
pede, ainda, que vistorias fre-
quentes sejam feitas em calhas, 
caixas d’água, vasos de plantas, 
ralos, bandejas de geladeiras, 
potes de água dos animais e em 
todos os materiais expostos ao 
ar livre. No telefone da ouvidoria 
do SUS, no 98804-2060, podem 
ser feitas denúncias.

 Nesta sexta-feira (20), o ôni-
bus do programa “Emprega Mais 
Paraná” estará em Marechal Cân-
dido Rondon, para atendimento dos 
munícipes que estão em busca de 
vagas de trabalho. A unidade itine-
rante da Agência do Trabalhador é 
um projeto do governo do estado, 
através da Secretaria de Estado de 
Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), 
e no município conta com o apoio 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e da Agência do Tra-
balhador Local-SINE.

Quem ainda não tem cadastro 
junto à agência do trabalhador local, 
pode fazê-lo para ter acesso às 
vagas. Os cidadãos que já estão 
cadastrados terão seus dados atu-
alizados. O encaminhamento para 
as vagas vai depender do perfil do 
candidato e das vagas oferecidas 
pelas empresas.

A ideia, conforme o diretor da 
Agência do Trabalhador rondo-
nense, Sergio Marcucci, é buscar 

‘‘

‘‘

no município todas as vagas de 
empregos disponíveis e oferecer 
para a população de forma ágil. 
O projeto percorre, durante esta 
semana, outros municípios da região.

“Atendendo a uma determinação 
do prefeito Marcio Rauber e do 
secretário Valdir Port (Portinho), 
estamos organizando um grande 
momento para oferecer oportuni-
dades de emprego para o maior 
número de pessoas possíveis. Serão 
cerca de 550 vagas, entre elas 50 
para pessoas com deficiência (PCD). 
Entramos em contato com grande 
número de empresas rondonenses, 
que disponibilizaram mais vagas 
para serem colocadas à disposição 
na sexta-feira. Pedimos àqueles que 
buscam um emprego para compa-
recerem na unidade itinerante, que 
vai estar estacionada em frente ao 
SINE”, destacou Marcucci.

O atendimento na unidade 
móvel será realizado das 8h30 
às 17h. 

 Veículo estará 
estacionado na rua 

Tiradentes, em frente à 
Agência do Trabalhador, 

próximo da prefeitura  

DIVULGAÇÃO

 A administração de Entre Rios 
do Oeste, através da Secretaria de 
Assistência Social, com recursos 
próprios na ordem de R$ 770 mil, 
está realizando uma importante 
obra que vai contemplar a cons-
trução de novas salas, reforma de 
banheiros, adequação do espaço 
já existente, construção de rampas 
de acessibilidade, toldo frontal, 
uma nova cobertura em quase 
todo o prédio, proporcionando 

mais segurança, dignidade e con-
forto aos usuários.

O investimento se faz neces-
sário para suprir a demanda exis-
tente atualmente no município. 
O Centro de Convivência atende 
cerca de 120 alunos em contra-
turno social e, após concluídas 
as obras, deve receber cerca de 
150 alunos, incluindo crianças a 
partir de cinco anos de idade.

Conforme o prefeito Ari 

Maldaner, faz-se necessário 
continuamente investir em 
melhorias para proporcionar 
um ambiente adequado e que 
possibilite um aprendizado de 
excelência aos alunos. 

A secretária municipal de 
Assistência Social, Laiara Wes-
chenfelder, reforça ser impres-
cindível adequar os ambientes 
para melhor o atendimento aos 
cidadãos. 

Ü

 Quatro Pontes declara 
situação de emergência 

em virtude da dengue

 DIVULGAÇÃO

Iniciadas as obras no Centro de Convivência 
da Criança e Adolescente de Entre Rios

Recursos próprios de R$ 700 mil são investidos nas melhoriasÜ
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Ü PARCERIA FOI FORMALIZADA NA SEDE REGIONAL DA COOPERATIVA DE CRÉDITO

Sicredi e Garantioeste proporcionam melhores 
condições de taxas e prazos aos associados

 As turmas de 2º ano 
do Colégio Martin Luther 
trabalham intensamente 
sobre o modo de

viver das pessoas ao 
longo dos tempos, bus-
cando assim a valorização 
da história de seus pais, 
avós e bisavós. Parale-
lamente, os estudantes 
aprendem sobre localização 
espacial e geográfica (ruas, 
avenidas, praças, parques, 

bairros e vilas).
Como complementação 

da temática, os alunos do 
educandário participaram 
na sexta-feira (13) de uma 
viagem de estudos ao distrito 
de Porto Mendes, interior de 
Marechal Cândido Rondon. 
A escolha deste local envolve 
todos os aspectos históricos 
que o local oferece, além do 
importante museu situado 
em Porto Mendes. 

 A Sicredi Aliança PR/SP e a 
Garantioeste firmaram recen-
temente, na sede regional em 
Marechal Cândido Rondon, uma 
importante parceria para propor-
cionar melhores condições de taxas 
e prazos para associados da coo-
perativa de crédito.

A comitiva esteve na sede com 
a intenção de fortalecer a parceria 
Sicredi Aliança e Garantioeste, apre-
sentar novos projetos, conversar 
sobre cenário econômico, discutir 
as linhas de crédito disponíveis 
para as empresas através deste 
convênio de longa data. Outros 
objetivos são oferecer condições 
especiais às empresas que necessi-
tam de crédito, não só no sentido 
de taxas como também reavaliar 
prazos para adequar novo fluxo 
de caixas de pequenas e médias 
empresas da região.

De acordo com o diretor de 
Negócios, Gilson Metz, a condi-
ção vale para associados da Sicredi 
Aliança PR/SP na área de abran-
gência no estado do Paraná. “Esta-
mos sempre buscando parcerias no 

sentido de oportunizar melhores 
condições ao nosso associado com 
a segurança necessária nas opera-
ções. Faz parte do nosso propó-
sito contribuir com o crescimento 
e desenvolvimento dos associados. 
Com esta iniciativa, ampliamos de 
36 para 60 meses o prazo no capi-
tal de giro. As condições estarão 
disponíveis em breve em nossas 
agências. Basta conversar com 
nossos gestores”, disse.  Iniciativa vigora para os associados da Sicredi Aliança PR/SP na área de abrangência no estado do Paraná 

 DIVULGAÇÃO

Ü
Alunos do Martin Luther realizam viagem de estudos
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SINÔNIMOS DE BELEZA E DE TERAPIA

COLETÂNEA SE 
APROXIMA DE 500 
OPÇÕES COM CORES 
DIFERENCIADAS, EM 
TONALIDADES VIVAS 
E EXÓTICAS

Uma espécie de flor que aprecia muito 
a luz solar, podendo, inclusive, recebe-la 
durante várias horas durante o dia. Esta é a 
Rosa do Deserto, flor que tem atraído muitos 
admiradores em Marechal Cândido Rondon 
e inúmeros municípios da região pela beleza, 
uma vez que possui cores novas, vivas e raras, 
e pelo aroma.

Na simbologia da Rosa do Deserto, consta 
que os belos detalhes dão forças para que as 
pessoas continuem seguindo rumo aos seus 
objetivos. Ou seja, além da beleza, a Rosa do 
Deserto pode ser sinônimo de terapia aos 
admiradores.

O floricultor Maicon Matte, conta que em 
sua empresa cultiva uma coletânea de apro-
ximadamente 500 opções de rosas do deserto 
com cores diferenciadas. “São variedades em 
mudas e enxertos, que vão dos comuns às 
mais raras cores de rosas do deserto. O dife-
rencial é que as flores estão em embalagens 
identificadas, mostrando qual a cor da Rosa 
do Deserto”, cita ele.

De encher os olhos, ainda podem ser 
encontradas rosas do deserto Black e Viúva 
Negra, assim como inúmeras tonalidades de 
rosa e amarelo. Em breve será disponibilizada 
a Rosa do Deserto Azul - Blue Dragon. “Nós 
focamos em cores exóticas, oferecendo modelos 
simples, duplos e triplos, com valor a partir de 
R$ 6, ou seja, um produto de qualidade com 
preço acessível”, menciona.

Negra, amarela e branca são as cores mais 
procuradas pelas clientes. “Em geral são cole-
cionadoras, a exemplo de uma cliente que já 
compra em média de 120 pés para revender. 
Uma moradora do interior de Marechal Cândido 
Rondon compra de 20 a 40 pés ao mês para 
colocar no sítio. Tem relato de cliente que utiliza 
o cultivo e o cuidado com a rosa do deserto 
como uma verdadeira terapia, pela beleza e a 
energia positiva devido ao bem-estar gerado. 
Com isso, os gostos são os mais variados”, 
amplia Maicon.

Cabeça de Medusa é uma das 
espécies bem procuradas

Maicon Matte, da Deserto Kiflori: “Nós 
focamos em cores exóticas, com modelos 

simples, duplos e triplos, oferecendo um 
produto de qualidade com preço acessível” 

As flores encantam 
os visitantes

Tonalidades 
diferenciadas 
também são 
marcas das 
Rosas do 
Deserto

l Variedade
Além das Rosas do Deserto, a 

floricultura conta com mais 100 espécies 
de Suculentas Raras e Gigantes, desde 
mudas até plantas maiores, ao valor de 
R$ 2 o pé. Portanto, variedade existe de 
sobra na Deserto Kiflori. Já no caso da 
Rosa do Deserto, os pés adultos chegam 
a quase um metro e saem por R$ 35.

l Especialidade
A especialidade da equipe é a produção de pés exóticos. Para tanto, a empresa tem um 

ambiente no Jardim Higienópolis, além de uma estufa no interior do município. No total, são 
mais de 35 mil pés, com grandes diversas cores de rosas, utilizando para a comercialização  
no atacado, principalmente. Muitos clientes são de Marechal Rondon e região, contudo há 
parcerias em Cascavel, outras localidades do Paraná e em mais regiões do Brasil.

l Atendimento
Para facilitar, o Maicon e equipe atendem de 

segunda a segunda. Basta encaminhar mensagem 
via WhatsApp, agendar horário, e conferir as 
centenas de variedades disponíveis.

Qualidade, procedência, preço diferenciado 
no atacado para vendas acima de 30 pés. Estas 
são algumas das possibilidades da Deserto Kiflori, 
empresa localizada na Rua das Rosas, 333, no 
Jardim Higienópolis. A empresa aceita pagamento 
via PIX e parcelamento em até 12 vezes no cartão. 
Se preferir, a Deserto Kiflori realiza a entrega ou 
prepara o presente para aquela pessoa especial.

Entre em contato pelos telefones: (45) 98431-
6999, (45) 2031-5651 fixo, ou pelas redes sociais 
Facebook e Instagram.

ROSAS DO DESERTO: 

Ü

Ü

Inúmeras variedades 
estão à disposição dos 

colecionadores
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(FONTE: PORTAL TERRA/SPORT LIFE)

1. Disposição
Para conseguir perder gordura e ganhar massa muscular é necessário 
trabalhar duro na academia. Nada de preguiça, má vontade e muito 
menos treino leve.
“Entender que para ter um ganho de massa muscular você tem que ter uma 
sinalização por meio de um treinamento e esse treinamento tem que ser 
pesado. Não importa como está o carboidrato da sua dieta, você vai treinar 
até a falha em todos os exercícios e em todas as séries. O seu treino não 
deve ser extenso, ele deve ser intenso”, recomenda Leandro Twin.

2. Dieta equilibrada
“Em uma dieta com muita caloria nós conseguimos sinalizar o ganho 
de massa muscular. O problema de colocar muitas calorias é que nós 
paramos a queima de gordura corporal, porque para queimar a gordura 
corporal nós precisamos de déficit calórico o que conflita com o ganho 
de massa muscular”, esclarece o especialista. 
Por isso é fundamental procurar ajuda de um nutricionista, ou um 
profissional da área. É ele quem vai avaliar as condições fisiológicas e 
traçar a melhor estratégia possível para conquistar os seus objetivos.

Perder gordura e 
ganhar massa muscular
ao mesmo tempo 
é possível? Entenda

ESPECIALISTA EM 
TREINAMENTO 

EXPLICA QUAIS 
ATITUDES PODEM 

PROMOVER 
HIPERTROFIA E 

EMAGRECIMENTO 
SIMULTANEAMENTE

Perder gordura e ganhar massa muscular, ao 
mesmo tempo, talvez seja o sonho de consumo da 
maioria dos praticantes de atividades físicas, principal-
mente dos adeptos da musculação. Porém, logo que 
entram na academia, as pessoas já percebem que essa 
tarefa não é das mais simples. No começo, alguns alu-
nos destreinados podem até conseguir esse feito por 
um tempo. Mas, após um certo período de adaptação 
aos novos estímulos, é normal que o organismo não 
responda da mesma maneira e os resultados come-
cem a estagnar.

E agora, como fazer para voltar a evoluir? O que, 
geralmente, é recomendado por profissionais de 
treino e nutrição é escolher um objetivo e focar nele. 
E o primeiro passo costuma ser perder gordura, já que 
para isso uma das principais estratégias é apostar no 
déficit calórico. Ou seja, gastar mais calorias do que se 
ingere.

Após regular o peso, começa a estratégia de hiper-
trofia, para ganhar massa muscular. Nesse estágio a 
ideia é, justamente, oposta a primeira. Consome-se 
mais calorias do que se gasta, para que esse superávit 
calórico, associado ao estímulo do treino, se converta 
em músculos.

Esses são os procedimentos básicos para perder 
gordura e ganhar massa muscular. Porém, existem 
algumas maneiras mais complexas de conciliar os dois 
objetivos em uma única estratégia. O problema é que 
talvez elas sejam inviáveis para alguns indivíduos. É 
o que aponta o assessor esportivo, educador físico e 
pedagogo, Leandro Twin. Que, após receber muitas 
perguntas de alunos sobre o tema, resolveu elencar 
alguns métodos em seu Instagram. Primeiro passo costuma ser perder gordura, pois uma das principais estratégias é apostar no déficit calórico 

 TACO FLEUR/PIXABAY

Ü

MÉTODOS PARA GANHAR MASSA MUSCULAR E PERDER GORDURA AO MESMO TEMPO

3. Treino direcionado
Outra maneira seria identificar as regiões do corpo que precisam de mais 
desenvolvimento muscular e ajustar a dieta de acordo com a periodização do treino. 
“O último item da lista, seria fazer um direcionamento da caloria que você ingere para 
um determinado músculo. Para isso você precisaria de menos calorias na sua dieta 
para conseguir hipertrofia, mas você não poderia treinar o corpo todo. Serviria para um 
momento da periodização para focar simplesmente no músculo fraco mesmo em déficit 
calórico”, conta o treinador.
Vale lembrar que fatores genéticos, emocionais e hormonais também podem influenciar 
na conquista dos resultados. Ganhar massa muscular e perder gordura, ao mesmo 
tempo, não é impossível, mas também não é nada fácil.
“Em um indivíduo iniciante, a sinalização do treino é tão alta que mesmo na dieta em 
déficit calórico você ganha massa muscular, mas indivíduos que são intermediários e 
avançados não vão conseguir o ganho de massa muscular com o déficit calórico. O que 
torna impossível ele tentar ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo 
nessas condições”, finaliza Twin.
O mais recomendado para pessoas que visam apenas bem-estar e saúde é não ter 
pressa. Consultar profissionais de treino e nutrição vai acelerar a busca pelos objetivos, 
mas o ideal é ser paciente e subir um degrau de cada vez. Assim você não se frustrará e 
ainda preservará sua saúde.
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culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
 IN

GR
ED

IE
NT

ES
:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
 IN

GR
ED

IE
NT

ES
:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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 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.

Um momento essencial para fazer 
movimentos, pisciano. Sabe a 
realização de sonhos que 2022 
está te pedindo? É hora de agir 
nessa direção. 

culináriaculinária

Palavras Cruzadas
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um bom momento para ouvir 
seu coração, canceriano, e não 
ter medo de se posicionar. 
É fundamental saber o que 
deseja para saber dizer isso 
aos outros.

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:

 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.

É um momento importante, 
escorpiano, de mudanças 
profundas. Cuide bem do que 
está sentindo e não tenha medo 
de perder o controle. Sua intuição 
pode ajudar.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
 IN

GR
ED

IE
NT

ES
:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Comunique-se com cuidado, 
virginiano, porque os riscos de 
um mal entendido são muito 
altos. Novidades podem surgir, 
mas certas revelações podem 
acontecer.

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:

 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.

É nos relacionamentos ou 
através deles que as grandes 
mudanças podem acontecer, 
taurino. Mas esteja preparado 
para mudar em qualquer área 
da sua vida.
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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.

É preciso redefinir rumos e 
projetos de vida, capricorniano. 
Escolher as pessoas certas para 
estarem ao seu lado é uma das 
partes mais importantes.
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Fase transformadora no trabalho, 
aquariano. Mas grandes 
mudanças podem acontecer 
em qualquer área da sua 
vida, trazendo novos rumos e 
possibilidades.

Um bom período para cuidar 
melhor das suas finanças, 
libriano. Cuide de perto do 
dinheiro e perceba onde pode 
poupar e quais riscos devem ser 
considerados.

Mercúrio segue retrógrado, 
pedindo pra repensar a vida 
e retomar projetos importantes. 
Essa semana o Sol chega no seu 
signo e uma nova fase começa 
pra você.

Muita coisa pode mudar, ariano. 
É preciso estar atento aos sinais 
e ouvir sua intuição. Não tenha 
medo das transformações que 
a vida espera de você.

É um momento importante 
para sua vida pessoal, leonino, 
que pode ter mudanças, 
especialmente no campo familiar 
ou deveres da casa.

Olhe para dentro, sagitariano. 
Seu coração sabe o que é 
melhor pra você. Você pode 
resolver importantes assuntos 
do passado e antigas pendencias 
por esses dias.

HumorHumor

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 
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FELICIDADE
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REPERTORIO

Membro
da aristo-

cracia
(Hist.)

Comenta-
rista de 

arbitragem
da Globo

Persona-
gem como
Xena (TV)

(?)
redondo:

é bem
aceito

(?) compor-
tamento: 

reduz a pena
do detento

Indicação
das velas
do bolo de 
aniversário

Sem (?) 
nem pieda-
de: impla-
cavelmente

(?) Carlos,
postal da
capital
tcheca

Notícia
sem fun-
damento
(bras.)

Centro de
trata-

mentos
estéticos

Significado
do "A",
em FAB

Certificação
ambicio-
nada por
empresas

Período de
isolamento
por doença
contagiosa

Preencher
(um

cargo)

Poema lí-
rico grego
cantado

(?) Wag-
ner, apre-
sentadora

Plutônio
(símbolo)

Imposto
declarado 
anualmen-
te (sigla)

"(?) e amor",
lema do 

movimen-
to hippie

Índice alto
em países 
desenvol-

vidos

(?) Morei-
ra, atriz

Imperador
de Roma

Região do Estado do Rio onde se
localizam os municípios de Nova

Iguaçu e Duque de Caxias
Acessório do típico traje escocês

Utensílio
de faxinas
Órgão do
comércio

"(?) o
navio!",
palavra

de ordem
durante o
naufrágio

Coral 
(de igrejas)
Gravação
amadora

Em
posição
posterior
Gracejar

A 4ª nota
musical

Atum
(Zool.)

Bom
resultado;
sucesso

Satélite
de Júpiter

Não é
trazida 

pelo dinhei-
ro (dito)
Conjunto 
de músi-

cas de um
cantor

Papa-mel
(Zool.)

Prefixo de
"analgia"

R I R

4/demo — didi — sesc. 5/êxito — irara. 8/albacora. 10/quarentena.

Tempere os bifes com alho e sal, e reserve. 
Bata o ovo inteiro e passe os bifes pelo ovo 
e pela farinha de rosca. Aqueça em uma 
frigideira o óleo e frite os bifes, escorra-os em 
papel-toalha e vá dispondo em um refratário. 
Molho: Refogue a cebola no óleo, junte o 
molho de tomate, o ketchup, a mostarda, 
o sal, salsinha e cebolinha, abaixe o fogo e 
deixe o molho apurar. Montagem: Despeje 
o molho pronto sobre os bifes e distribua 
queijo muçarela sobre os bifes. Salpique 
delicadamente um pouco de orégano por 
cima do queijo e leve ao forno até derreter 
o queijo. Sirva com arroz e purê de batatas.

Bife à parmegiana

l 1 kg de carne para bife;
l 3 dentes de alho;
l Sal;
l 1 ovo;
l Farinha de rosca;
l Óleo;
l 1/2 cebola picada;
l 1 lata de molho de tomate;
l 1 colher (sobremesa) de ketchup;
l 1 colher (chá) de mostarda;
l Salsinha e cebolinha a gosto;
l Sal a gosto;
l Óleo;
l Queijo muçarela;
l Orégano.

Encontro de amigos
Dois amigos se encontram e um deles comenta:
- Esteban está hospitalizado.
- Não pode ser! Eu o vi ontem à noite no bar com uma 
bela loira! - diz o amigo.
- Você o viu? Pois é, a mulher dele também.

Bola de cristal
Fitando a bola de cristal, a vidente anuncia a má notícia 
à cliente:
- Não tenho alternativa a não ser lhe dizer a verdade. Lamento, 
mas a senhora deve se preparar para ficar viúva. Seu marido 
vai morrer, e de forma violenta, ainda este ano.
Trêmula, a mulher olha para o rosto enrugado da vidente. 
Respira fundo para se recompor e pergunta:
- E eu, serei absolvida?
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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

 O tim tim da semana vai para o prefeito de 
Mercedes, Laerton Weber, que aniversaria 

na próxima terça-feira (24).  Na foto ele está 
acompanhado da esposa Lizandra. Felicidades!

Quem aniversaria nesta sexta-feira (20) é o engenheiro eletricista 
e gerente da Cercar João Pletsch. Na foto acompanhada da esposa 

Anaelise. Parabéns!

Karin Fotografias registrou do casamento das 
gêmeas Marla e Maiara Heck. Marla casou-
se com Eduardo Barbian e sua irmã Maiara 
com o Ricardo Gubiani. O casamento duplo 

aconteceu no último dia 16 

Mônica 
Fuhr em 
belo registro 
da Leila 
Fotografias

Aniversariantes da Semana  
 l QUINTA (19)

Larisa Chambely Balko, Eduardo Cruz, Victória Isabella da 
Silveira, Loreni Salete Zuze, Elis Regina Kern, Louraine Stamm

l SEXTA (20)
Rosani Follmann, Marcia Fiedler, Dirciana Lang, Lucia Mayer, 
Rosania Amelia de Souza, Luciene Lhu, Neiva Ragasson, Leida 
Machado Laoni Torrel, Dejanira Schons, Janice Silva, Bruna 
Kempp Beppler, Iara Diesel, João Pletsch

l SÁBADO (21)
Janaina Oliveira, Cleci Almeida Ribeiro, Leila Souza, Juciane 
Bazzo Henn, Nathalia Bortolon, Valmor Drechsler

l DOMINGO (22)
Eliane Schneider, Fatima Dos Santos, Jenifer Miiller, Elaine Krause, 
Graciela Vanelli Doebber, Dulce Heinrich, Carlos Wochnicki, 
Marcio Birkheuer, Laini Dresch, Andria De Oliveira Backes, 
Ricardo Walter, Diego Rafael Escher

l SEGUNDA (23)
Leila Belusso Bruniera, Janete Pereira, Andressa Bortoli, Solange 
D Neumann, Marco Garcia, Rubin Weiss, Carlos Cichock, Pedro 
Henrique Golin, Viviane Pletsch, Evelyn Caroline

l TERÇA (24)
Laerton Weber, Miriam Oechsler, Scheila Hartleben, Fabiano 
Tiago Freitag Krochinski, Camily Morais, Neusa Ines Schirmann, 
Fernanda Rocha, Irma Fiorini, Cleci Gauer Bunzen, Ivonete 
Guchert, Sandra Wesp, Ivonete Guchert, Letícia Fabiano Pessine, 
Ricardo Zillmer, Katia Caroline Pydd Berwanger, Marlene Knapp

l QUARTA (25)
Emanueli Rossetto, Carlos Henrique, Ilone Diedrichs, Elvani 
Bohnen, Elizandra Schwanke, Rosy Backes, Marci Koch, Odair 
João Danelichen, Danieli Gund, Marcos Aurélio Elicker, João 
Marcos Gomes, Cassiana Kolln 

Viviane Pletsch é quem 
completa mais um ano 
de vida no dia 23. 

Felicidades!
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Quatro Pontes: com 171 inscritos, 
provas do PSS ocorrem no sábado  

CANDIDATOS DEVEM COMPARECER AO LOCAL DA PROVA ÀS 8H. ENSALAMENTO PODE SER CONFERIDO NO SITE OFICIALÜ

 Cantores e intérpretes de Entre 
Rios do Oeste: chegou a hora de 
soltar a voz e demonstrar todo seu 
potencial, desenvoltura e talento 
musical. Participe do 4º Fes Rios 
2022 - Festival da Canção de Entre 
Rios do Oeste. A promoção é dispu-
tada nas categorias: Infanto Juvenil, 
Sertanejo, Popular e Gospel.

As Inscrições podem ser reali-
zadas gratuitamente até sexta-feira 
(20), no Centro Catequético, das 
8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Haverá ensaio individual com a 
banda, equipe de som e iluminação, 
proporcionando mais segurança 
e confiança aos calouros durante 
sua interpretação. O início do 

festival está agendado para o dia 
28 de maio, às 19h30, no Centro 
de Eventos.

PREMIAÇÃO POR CATEGORIA
1° lugar: R$ 1.000,00 mais troféu 
   e certificado
2° lugar: R$ 700,00 mais troféu e
  certificado
3° lugar: R$ 500,00 mais certificado

 
FERMOP

Os primeiros lugares de cada 
categoria representarão Entre Rios 
do Oeste no Festival Regional dos 
Municípios do Oeste do Paraná, 
que será realizado em São José 
das Palmeiras, no dia 12 de agosto.

A prefeitura de Quatro Pontes 
realizará no sábado (21), junto à 
Escola Municipal Dona Leopol-
dina, situada na Rua Cruz Alta, as 
provas objetivas do Processo de 
Seleção Simplificado (PSS) para o 
preenchimento de vagas e para 
cadastro de reserva, conforme o 
teste seletivo nº 002/2022.

Ao todo, 171 pessoas se ins-
creveram nos cargos/empregos 

públicos com as seguintes vagas: 
assistente administrativo para 40 
horas (46); educador infantil para 
30 horas (51); enfermeiro para 
40 horas (05); médico genera-
lista - clínico geral PMSF - 1 para 
40 horas (02); professor para 20 
horas (41); técnico em enferma-
gem para 40 horas (21); e técnico 
em segurança do trabalho para 
20 horas (05). O cargo/emprego 

público de fonoaudiólogo para 
20 horas não teve inscritos.

Os candidatos deverão 
comparecer ao local da prova 
às 8h, uma vez que os portões 
ficarão abertos somente até as 
8h45, horário após o qual não 
será permitido, em hipótese 
alguma, o acesso de candida-
tos às salas. A prova escrita terá 
duração improrrogável de duas 

horas, com início programado 
para às 9h. O candidato deverá 
comparecer ao local da prova 
portando documento oficial de 
identificação com fotografia e 
caneta esferográfica transparente 
azul ou preta.

O ensalamento pode ser con-
ferido no edital nº 128/2022, 
publicado segunda-feira (16), 
no Diário Oficial do município, 

através do endereço www.qua-
tropontes.pr.gov.br.    

ATOS
A prefeitura reitera que é 

de responsabilidade exclusiva 
do candidato acompanhar as 
publicações de todos os atos, 
editais e comunicados referen-
tes ao PSS divulgadas no Diário 
Oficial Eletrônico. 

 A Secretaria de Saúde de Nova 
Santa Rosa informa que nesta 
semana está sendo aplicado um 
bloqueio de inseticida com uso 
de bomba costal motorizada nos 
distritos. A aplicação aconteceu em 
Alto Santa Fé, Planalto do Oeste e 
em Vila Cristal. Na sede, um novo 
ciclo do uso do inseticida também 
será aplicado nos próximos dias.

O objetivo é combater a dengue, 
por meio da eliminação do mos-
quito Aedes Aegypti. A aplicação 
do uso de inseticida depende do 
fator climático. Quando há vento 
ou chuva a aplicação não é efetiva, 
por isso, é pausada.

Nova Santa Rosa registrava 
1.230 casos confirmados de den-
gue, até o início desta semana. A 
administração municipal já realizou 
diversas ações de combate, como: 
arrastão, orientações, visitas diárias 
dos agentes de endemias, além de 
ciclos do uso de inseticida.

O alerta é para que o munícipe 
se conscientize e contribua com a 
saúde de todos.

 A administração de Mercedes 
está intensificando os trabalhos 
na área rural do município. Além 
do serviço de conservação de 
estradas, está sendo realizado o 
alargamento de pontes e bueiros, 

limpeza de beiras de estradas, 
construção de açude para ins-
talação de sistema de irrigação, 
construção e alargamento de 
basões, aplicação de solo-brita 
e cascalho, entre outros.

“Estamos fazendo o nosso 
melhor e dentro do nosso pla-
nejamento para atender a todos 
os agricultores da melhor forma 
possível. Já temos um amplo pla-
nejamento para atendimento das 

demandas de construção e reforma 
de basões, afinal teremos pela 
frente um período em que este 
tipo de serviço é intensificado”, 
destacou o secretário de Agricul-
tura e Meio Ambiente, Jairo Mohr.

Inscrições ao Festival da Canção de Entre Rios encerram-se na sexta-feira
Diretora 

de Cultura, 
Fabiana Aquino, 
e o responsável 

pelo FesRios, 
Anderson Back

Ciclo de bomba 
costal é aplicado em 
Nova Santa Rosa

Mercedes intensifica os trabalhos na área rural 

 Para terem acesso aos serviços, os produtores devem realizar o agendamento na prefeitura 
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Prefeitura rondonense inicia 
melhorias no parque de exposições

ESPAÇO ESTÁ SENDO PREPARADO PARA RECEBER A EXPO 
RONDON 2022

Ü

Recentemente, na sala de reu-
niões da Acibra, a Secretaria de 
Administração de Pato Bragado 
promoveu a capacitação sobre o 
tema “Fiscalização Administrativa de 
Contratos na Prática”, com ênfase 
nas terceirizações aos responsáveis 
pela função de fiscais de contratos 
das secretarias, bem como servi-
dores dos setores de Licitações, 
Procuradoria Jurídica, Gestão de 
Contratos e Recursos Humanos.

A capacitação foi ministrada 
pelo professor Ademilson Ferreira 
de Almeida, formado em Ciências 
Contábeis com especialização em 
Economia de Empresas, Análise 
Financeira e Contábil, pela Faculdade 
Estadual de Ciências Econômicas 
de Apucarana (Fecea), e Mestre 
em Administração Pública pela 

Profiap/UTFPR.
O palestrante possui 28 anos de 

experiência nas rotinas contábeis, 
recursos humanos e departamento 
de pessoal e, atualmente, é servidor 
público federal na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, 
atuando na gestão e fiscalização 
de contratos administrativos. Rea-
lizou sua pesquisa para dissertação 
de mestrado com foco na Ges-
tão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos que propiciou 
desenvolver o Manual Prático: 
Fiscalização Administrativa de 
Contratos, que tem colaborado 
para que os fiscais de contratos 
executem sua atividade de forma 
mais eficiente.

Conforme o secretário de 
Administração, o treinamento teve 

como objetivo proporcionar aos 
fiscais de contratos do município 
os conhecimentos práticos para 
execução dessa atividade, além 
de aprofundar o conhecimento 
deles sobre os principais aspectos 
da fiscalização administrativa dos 
contratos, bem como da análise 
dos documentos envolvidos na fis-
calização administrativa e também 
propiciar estudos de casos reais 
de fiscalização administrativa de 
contratos.

O secretário declara que ainda 
neste ano, entre os meses de junho 
e julho será promovida mais uma 
capacitação coletiva aos fiscais de 
contratos, com o tema “Gestão e 
Fiscalização de Contratos Admi-
nistrativos à Luz da Lei nº 14.133 
de 1º de abril de 2021.

 A prefeitura de Marechal 
Cândido Rondon deu início aos 
trabalhos de melhorias no parque 
de exposições, que irá receber, de 
21 a 25 de julho, a Expo Rondon 
2022. A festa é em comemora-
ção aos 62 anos do município. A 
expectativa com relação ao evento 
é muito grande, já que, devido 
à pandemia, por dois anos não 
pôde ser realizado.

O ajardinamento, com o plan-
tio de flores, já foi realizado em 
frente ao centro de eventos e 
no canteiro central da avenida, 
na parte interna. O trabalho foi 
realizado pelo Departamento 
de Paisagismo da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Sustentável. Centenas de 
mudas foram plantadas e darão 
um colorido especial aos espaços. 
Equipes também trabalham na 
limpeza das ruas e outros espaços 
internos. 

Outra intervenção importante 
que está acontecendo é a reforma 
de banheiros, localizados próxi-
mos à arena de rodeio. São dois 
espaços que estão sendo total-
mente reformulados. Um deles 
está localizado ao lado da antiga 
piscina e será destinado exclusi-
vamente para o uso feminino. Já 

o outro espaço está localizado no 
pavilhão que recebe a exposição 
de orquídeas e será destinado para 
sanitários masculinos. Foram dois 
processos licitatórios realizados, 
vencidos pela empresa Backes e 
Fukita. No total, o investimento 
será de quase R$ 244 mil.

Nas próximas semanas novas 
intervenções devem ser realizadas 
no parque, para que tudo esteja 
preparado para esta, que será uma 
das maiores festas já realizadas.

A Comissão Central Organi-
zadora da Expo Rondon 2022 
é composta por integrantes da 
prefeitura e pela Fundação Pro-
motora de Eventos (Proem). Os 
shows musicais já foram anun-
ciados. A programação detalhada 
da festa, incluindo as atrações 
artísticas da Casa Cultural, o setor 
gastronômico, o rodeio e o desfile 
alegórico do dia do aniversário do 
município, deverá ser anunciada 
oficialmente na manhã do dia 21 
de junho, em evento na Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
(Acimacar). 

Pato Bragado investe na qualificação dos servidores envolvidos nas contratações públicas

 Capacitação aos servidores públicos teve como tema a 
“Fiscalização Administrativa de Contratos na Prática” 

MARILI KOEHLER Ü

 Trabalhos objetivam deixar o parque preparado para o evento, que deve 
se tornar uma das maiores edições já realizadas 

Mais informações nas redes sociais: 
www.facebook.com/exporondon

ou www.instagram.com/exporondon

Equipes atuam na 
limpeza e em diversos 

serviços para que os 
rondonenses e visitantes 
sintam-se bem acolhidos

Ü

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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 

Chamamento Público nº 01/2022 – SMSA 
 

(Prestação de serviços médicos especializados nas áreas de: Endocrinologia, Pediatria, 
Otorrinolaringologia, Neurologia, Cardiologia, Angiologia, Urologia, Neuropedriatria, Reumatologia, mediante 

atendimento ambulatorial e nas áreas de Anestesiologia, Pediatria, Clínico Geral, mediante plantões, 
presencial e de sobreaviso, visando atender aos pacientes da rede municipal de saúde. E, ainda, consultas 

de neuropediatria e exames de neuroencefalograma, para atendimento de alunos da rede municipal de 
ensino)  

  
  
Convoca-se todos os interessados em apresentar proposta para o edital de Chamamento Público nº 
01/2022 – SMSA, para o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas, para a prestação de serviços 
médicos especializados nas áreas de: Endocrinologia, Pediatria, Otorrinolaringologia, Neurologia, 
Cardiologia, Angiologia, Urologia, Neuropedriatria, Reumatologia, mediante atendimento 
ambulatorial e nas áreas de Anestesiologia, Pediatria, Clínico Geral, mediante plantões, presencial e 
de sobreaviso, visando atender aos pacientes da rede municipal de saúde. E, ainda, consultas de 
neuropediatria e exames de neuroencefalograma, para atendimento de alunos da rede municipal de 
ensino, devendo apresentar a documentação solicitada no edital, sendo a análise dos documentos 
realizada através da Comissão Permanente de Licitações, na sala de reuniões do Departamento de Gestão 
de Compras, no Paço Municipal Arlindo Alberto Lamb, na Rua Espírito Santo, nº 777 – Centro.  
O edital na íntegra está disponível no site do município, link: Chamamentos: Chamamentos Públicos. 
  
Marechal Cândido Rondon – Pr, em 12 de maio de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito  
  

 

       

 

       
 

       
      

 

      

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - Republicação 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022  

   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos 
interessados que realizará no dia 21 de junho de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes da 
Concorrência Pública nº 03/2022 – PMMCR, para a Execução de pavimentação asfáltica em pequenos 
trechos na Sede Municipal, no valor total máximo de R$ 2.188.293,51, nos termos da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93 e demais legislação vigente. 
 Edital e demais informações poderão ser obtidos, a partir do dia 13-05-2022, junto ao Departamento 
de Gestão de Compras na Prefeitura Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – centro, fone: 45-3284-
8821 e 3284-8865. O edital e anexos será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou 
gratuitamente através do site: www.mcr.pr.gov.br, link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e 
download/baixar em arquivos disponíveis. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 
 
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 112/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 027/2022 

 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto na Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, de 21/06/93, Art.24, inciso II, e tendo em vista o 
parecer Jurídico corroborado pela deliberação da Comissão de Licitações, exarado no procedimento 
Dispensa nº 027/2022, para a aquisição de 260 (duzentos e sessenta) baldes de 20 litros de Reagente 
Arla 32, visando a manutenção das frotas das Secretarias Municipais de Infraestrutura, Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e Saúde, conforme necessidade justificada nos autos de 
Dispensa de Licitação, torna público a presente ratificação da justificativa de Dispensa de licitação, na forma 
seguinte: 
 OBJETO: Aquisição de 260 (duzentos e sessenta) baldes de 20 litros de Reagente Arla 32, 
visando a manutenção das frotas das Secretarias Municipais de Infraestrutura, Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Sustentável e Saúde. O fornecimento deverá ser realizado em até 10 (dez) dias úteis 
após a solicitação, conforme rotina descrita no Termo de Referência, anexo aos autos do processo. O prazo 
de execução do contrato será de 30 (trinta) dias enquanto a vigência será de 45 (quarenta e cinco) dias. O 
pagamento será efetuado conforme a aquisição do objeto, em até 10 (dez) dias após a entrega. Este objeto 
será fornecido pela empresa AUTO POSTO TROVÃO AZUL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
09.627.146/0001-36, estabelecida na Rod. PRT 163, Km 274, S/N, Município de Marechal Cândido Rondon, 
Estado do Paraná, através de Dispensa de Licitação, ao valor total de máximo de R$25.740,00 (Vinte e 
cinco mil, setecentos e quarenta reais). 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada na Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, de 
21/06/93, Art.24, inciso IV. 
Gabinete do Prefeito, em 12 de maio de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
 
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 049/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
e suas unidades descentralizadas. 
Valor Máximo: R$ 2.033.864,79 (Dois milhões, trinta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e 
setenta e nove centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 18 de maio de 2022, até às 13:30 horas do dia 1º de 
junho de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 1º de junho de 2022, no 
Portal de Compras  – https://bllcompras.com/  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras - https://bllcompras.com/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras: https://bllcompras.com 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 17 de maio de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito  

 
 

     
       

 
 
 
 
  

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2022 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a rede de atenção da 
linha de cuidado a saúde da pessoa com deficiência e reabilitação da síndrome pós Covid-19. 
Valor Máximo: R$ 82.378,72 (Oitenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 17 de maio de 2022, até às 08:00 horas do dia 02 de 
junho de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 02 de junho de 2022, no 
Portal de Compras  – https://bllcompras.com 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras - https://bllcompras.com. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras 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 13 de maio de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito  
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento imediato. 
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo utilitário, 0 (zero) Km, 02 (duas) portas, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, através do Termo de Convênio 
nº 564/2021 - SEAB. 
Valor Máximo: R$100.602,17 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 17 de maio de 2022, até às 08:29 horas do dia 03 de 
junho de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 03 de junho de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8828 ou 3284-8865, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 16 de maio de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado 24.000 BTUS, para atender a demanda das escolas 
municipais e CMEI's, conforme Termos de Compromisso nº 202143787-5 nº 202143788-5 com o FNDE 
através do plano de ações articuladas - PAR. 
Valor Máximo: R$251.134,80 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 17 de maio de 2022, até às 08:29 horas do dia 02 de 
junho de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 02 de junho de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8828 ou 3284-8865, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 16 de maio de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 04/2021 
OBJETO: Execução de revitalização de trechos das Avenidas Irio Jacob Welp e Roda D`Água. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 270/2021, firmado em 08/12/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI 
CNPJ DA CONTRATADA: 19.268.196/0001-28 
RESPONSÁVEL: Laerte Rafael Schneider 
PRAZO: Inalterado. 
VALOR: R$ 54.135,87 (cinquenta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b” e § 1º, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Aumento de meta física. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 06/05/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62823689603f5 
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 44/2019 
OBJETO: Contratação de serviços de hospedagem em hotel no Município, para atender as demandas das 
Secretarias e suas unidades descentralizadas. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 122/2020, firmado em 11/05/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: F A SCHERER EIRELI.  
CNPJ: 13.482.218/0001-71 
REPRESENTANTE: Frederico Alberto Scherer 
PRAZO: Vigência: 11/05/2023.  
VALOR: Inalterado 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência em 12 (doze) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 11/05/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Frederico 
Alberto Scherer. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6282343e657c3 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 38/2020 
OBJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde Tipo 2, no Bairro Boa Vista, com área de 378,66 m², 
recursos através da SESA Resolução nº 199/2016 e 489/2018. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 5/2021, firmado em 25/01/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: SERRANO, PAGLIA & CIA LTDA 
CNPJ DA CONTRATADA: 23.191.400/0001-27 
RESPONSÁVEL: Alisson Rosa Paglia 
PRAZO: Execução: 06/06/2022 e vigência: 05/07/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 02 (dois) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 05/05/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Alisson 
Rosa Paglia. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço:  https://c.atende.net/p62822f9c1ab90 
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 04/2021 
OBJETO: Prestação de serviços médicos de plantão presencial – 12h na especialidade de Clínico Geral. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 80/2021, firmado em 25/05/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 33.458.003/0001-22 
RESPONSÁVEL: Thiago de Castro Silveira 
PRAZO: Vigência: 25/09/2022 
VALOR: R$ 222.786,00 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e seis reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de vigência por 04 (quatro) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 06/05/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Thiago 
de Castro Silveira. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62822b5444c02 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2021 
OBJETO: Execução de recape asfáltico no Loteamento Jardim Higienópolis. 
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 245/2021, firmado em 03/11/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 04.929.130/0001-64 
RESPONSÁVEL: Marcos Eduardo Lorini Varisco 
VALOR: Inalterado 
PRAZO: Vigência: 09/11/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, I, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de vigência por 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 09/05/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Marcos 
Eduardo Lorini Varisco. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62837e446fd48 
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 08/2019 
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 2, 3, 4, 5, 6ª, 6B, 6C, Distritos de Novo Horizonte, Novo Três Passos, 
Bela Vista, Porto Mendes, Bom Jardim, Iguiporã, Vila Curvado e Vila Rural Santa Clara. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 94/2019, firmado em 02/05/2019. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: COOPERATIVA DE AGENTES AMBIENTAIS - COOPERAGIR  
CNPJ: 09.054.315/0001-96 
REPRESENTANTE: Ivaldi da Silva 
PRAZO E VALOR: Execução: 02/05/2023 e Vigência: 02/06/2023. 
VALOR: R$ 815.592,72 (oitocentos e quinze mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois 
centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Ivaldi da 
Silva. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p628231cb07024 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2020 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica na estrada rural da Linha São Luiz, totalizando 2.064,00 m², 
com recurso do contrato de repasse nº 892792/2019 – MAPA/CAIXA. 
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 196/2020, firmado em 21/07/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 05.866.352/0001-48 
RESPONSÁVEL: Telmo Egon Schiessl 
PRAZO: 06 (seis) meses, com vencimento da vigência em 15/11/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de vigência em 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 11/05/2021 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Telmo 
Egon Schiessl. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p628229e87eb65 
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 65/2018 
OBJETO: Contratação de serviços de vigia, porteiro e recepcionista, a serem executados de forma contínua. 
ESPÉCIE: Décimo Termo Aditivo do Contrato nº 237/2018, de 01/11/2018. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: LAVOL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI – ME 
RESPONSÁVEL: Volmir Dias 
CNPJ DA CONTRATADA: 18.534.258/0001-33 
VALOR: R$ 6.544.174,56 (seis milhões quinhentos e quarenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos), anual. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Repactuação do Contrato baseado na Convenção Coletiva da Categoria (SIEMACO). 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 06/05/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Volmir 
Dias. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62822e52132ce 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica na estrada rural da Linha Cinco Cantos, totalizando 
9.372,00 m², com recurso do contrato de repasse nº 890910/2019 – MAPA/CAIXA. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 250/2020, firmado em 15/09/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 05.866.352/0001-48 
RESPONSÁVEL: Telmo Egon Schiessl 
PRAZO: Vigência: 02/11/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de vigência em 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 25/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Telmo 
Egon Schiessl. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62839eba20963 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica na estrada rural da Linha São Cristóvão, totalizando 
7.781,16 m², com recurso do contrato de repasse nº 890910/2019 – MAPA/CAIXA. 
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 253/2020, firmado em 15/09/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 05.866.352/0001-48 
RESPONSÁVEL: Telmo Egon Schiessl 
PRAZO: Vigência: 02/11/2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, II, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de vigência em 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 25/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Telmo 
Egon Schiessl. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6283a089d27c5 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS Nº 04/2022 
PROCESSO: Inexigibilidade nº 003/2021 
OBJETO: Contratação da dupla Hugo e Guilherme para apresentação/show musical no dia 21 de julho, 
durante a realização da Expo Rondon 2022. 
ESPÉCIE: Serviço artístico 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Segunda Gestão Produções Artísticas e Eventos Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 32.931.368/0001-60 
REPRESENTANTE: Eduardo Rodrigues 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 de agosto de 2022. 
VALOR DO CONTRATO: R$235.000,00 
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 05 de maio de 2022 – Claudio Roberto Kohler, 
Presidente e Segunda Gestão Produções Artísticas e Eventos Ltda. Testemunhas: Simone Weiss, Diretora 
Financeira - PROEM. 
 
* Documento na íntegra disponível no 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 85/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: DISK AGUA MARITIMA LTDA - ME 
CNPJ: 02.548.991/0001-77 
REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA MUSSI TONDATO 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais 
VALOR: R$ 23.278,96 (vinte e três mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e45e5336b2  
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 86/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: KISTINA GOMES DA SILVA 
CNPJ: 23.711.337/0001-02 
REPRESENTANTE: KISTINA GOMES DA SILVA 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais 
VALOR: R$ 13.818,00 (treze mil e oitocentos e dezoito reais). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e484c3e03a  
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 94/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: JONER COUSSEAU COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 
CNPJ: 30.104.268/0001-34 
REPRESENTANTE: SANDRA MARIA JONER COUSSEAU 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar. 
VALOR: R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). 
VALIDADE: 05/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 05/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e3ceb06e02 
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 95/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL 
CNPJ: 81.584.278/0010-46 
REPRESENTANTE: ELOI DARCI PODKOWA 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar. 
VALOR: R$ 259.925,50 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta 
centavos). 
VALIDADE: 05/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 05/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e3dcfca0cc  
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 96/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 33.263.949/0001-33 
REPRESENTANTE: JONATHAN THACSKI 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar. 
VALOR: R$ 210.182,00 (duzentos e dez mil e cento e oitenta e dois reais). 
VALIDADE: 05/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 05/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627c1670eb880   
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 97/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 
CNPJ: 39.649.812/0001-06 
REPRESENTANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar. 
VALOR: R$ 10.205,00 (dez mil e duzentos e cinco reais). 
VALIDADE: 05/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 05/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e3ee21d62d   
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 98/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: FRIGOLÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 29.617.462/0001-34 
REPRESENTANTE: MARCIA ALINE WEIRICH OLENIKI 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar. 
VALOR: R$ 196.532,00 (cento e noventa e seis mil e quinhentos e trinta e dois reais). 
VALIDADE: 05/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 05/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e3f886c296  
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 100/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ: 40.738.368/0001-76 
REPRESENTANTE: PABLO HENRIQUE GAMBA 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar. 
VALOR: R$ 2.127,00 (dois mil e cento e vinte e sete reais). 
VALIDADE: 05/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 05/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e410c42567   
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 99/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA 
CNPJ: 41.191.505/0001-68 
REPRESENTANTE: CLAITON ELIAS TOLOTTI 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar. 
VALOR: R$ 58.516,10 (cinquenta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e dez centavos). 
VALIDADE: 05/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 05/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e404f9222d  
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 101/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 
CNPJ: 32.767.323/0001-00 
REPRESENTANTE: MAYARA POPIOLEK PEREIRA 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar. 
VALOR: R$ 189.700,00 (cento e oitenta e nove mil e setecentos reais). 
VALIDADE: 05/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 05/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e41d0cef8a   
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 107/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA 
CNPJ: 04.605.710/0001-04 
REPRESENTANTE: IVETE GOINSKI PELLIZETTI 
OBJETO: Aquisição de materiais para testes psicológicos, para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Educação. 
VALOR: R$ 12.094,10 (doze mil, noventa e quatro reais e dez centavos). 
VALIDADE: 09/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 09/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627e43d013a19     
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 075/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 021/2022 
OBJETO: Contratação de curso de liderança estratégica na Gestão Municipal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Paraná – SEBRAE/PR 
CNPJ DO CONTRATADO: 75.110.585/0001-00 
REPRESENTANTE: Elisangela Rosa e Augusto Cesar Stein 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 (sete) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$21.600,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 29 de abril de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e SEBRAE/PR. Testemunhas: Valdir Port, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Marcelo Silveira Portela, Secretário Municipal de Administração. 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p6283e9332a8eb 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 025/2022 
OBJETO: Aquisição de balaio, fio de nylon e eletrodos para a manutenção do Parque de Lazer do Distrito de Porto 
Mendes. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Panorama Produtos Agropecuários Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 01.172.468/0001-26 
REPRESENTANTE: João Alberto Schaedler 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$654,00 
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 06 de maio de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Panorama Produtos Agropecuários Ltda. Testemunhas: Valdir Port, Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Marli Dill, Fiscal de Contrato - SMDE 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p627ea911eaab7 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 082/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 025/2022 
OBJETO: Aquisição de balaio, fio de nylon e eletrodos para a manutenção do Parque de Lazer do Distrito de Porto 
Mendes. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Ponto Certo Máquinas Industriais Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 04.774.088/0001-50 
REPRESENTANTE: Jair Paulo Zimmer 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$300,00 
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 06 de maio de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Ponto Certo Máquinas Industriais Ltda. Testemunhas: Valdir Port, Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Marli Dill, Fiscal de Contrato - SMDE 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p627ea92f9c2da 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 025/2022 
OBJETO: Aquisição de balaio, fio de nylon e eletrodos para a manutenção do Parque de Lazer do Distrito de Porto 
Mendes. 
ESPÉCIE: Fornecimento 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Agropecuária Campo Forte Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 04.608.920/0001-48 
REPRESENTANTE: Célia Aparecida Prediger 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$1.224,00 
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 06 de maio de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Agropecuária Campo Forte Ltda. Testemunhas: Valdir Port, Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Marli Dill, Fiscal de Contrato - SMDE 

 
* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p627ea94bb2b02 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2022 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021 
OBJETO: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Municipal Dr. Cruzatti, com 
recursos oriundos de transferência especial. 
ESPÉCIE: Fornecimento. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA 
CNPJ DO CONTRATADO: 12.255.403/0001-60 
RESPONSÁVEL: EDISON BIANCHI. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/04/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 84.500,00 (oitenta e quatro 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 29 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Edison Bianchi. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p627e50ae842ef  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 79/2022 

  
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022 
OBJETO: Execução de reforma de banheiro masculino, localizado no Parque de Exposições Álvaro Dias. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon 
CONTRATADA: BACKES E FUKITA LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 22.071.061/0001-82 
RESPONSÁVEL: Peterson Backes 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (meses) meses, a contar do 5º dia útil após a emissão da ordem de serviço. 
VALOR DO CONTRATO: R$147.233,74 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e três reais e setenta 
e quatro centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante conforme autorização, no prazo de 
10 (dez) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades 
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 05 de maio de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Peterson Backes. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p627e588be6e61 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2022 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de monitoramento remoto de sistema de alarme, controle de acionamento 
e circuito fechado de tv – cftv, com atendimento tático-móvel em casos de ocorrência, com fornecimento e 
instalação de todo o material e equipamentos, em regime de comodato, nos imóveis da municipalidade. 
ESPÉCIE: Prestação de serviço. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 39.790.946/0001-34 
RESPONSÁVEL: Lucas Gabriel Boneti Gonçalves. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/06/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 09 de maio de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Lucas Gabriel Boneti Gonçalves. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p627e5b9076b9e  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2022 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 
OBJETO: Aquisição de 06 (seis) veículos utilitários tipo “pick up”, cabine dupla, 0 (zero) Km, para atender a 
demanda das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Mobilidade. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 
CNPJ DO CONTRATADO: 77.396.810/0001-33 
RESPONSÁVEL: Leandro Da Silva. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/12/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 689.900,00 (seiscentos e oitenta e nove 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 12 de maio de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Leandro Da Silva. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p627e4d520c7bc  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2022 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 
OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos, para a manutenção dos imóveis pertencentes à Municipalidade. 
ESPÉCIE: Fornecimento. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA 
CNPJ DO CONTRATADO: 20.784.313/0001-95 
RESPONSÁVEL: Renato Bambini. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/09/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 14.185,00 (catorze mil, cento e oitenta e cinco 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 12 de maio de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Renato Bambini. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6283c9254ce7c   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2022 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 
OBJETO: Aquisição de materiais de construção e materiais de metalurgia, para a manutenção dos imóveis 
pertencentes à Municipalidade. 
ESPÉCIE: Fornecimento. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA 
CNPJ DO CONTRATADO: 03.744.301/0001-18 
RESPONSÁVEL: Tarcisio Martins. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/09/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.319,50 (sete mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 12 de maio de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Tarcisio Martins. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6283c7da33e44  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 026/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 24, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 026/2022, para a contratação de 
serviços de refrigeração, com fornecimento de peças, para manutenção em equipamentos diversos 
pertencentes às escolas municipais e CMEI’s, torna público a presente ratificação da justificativa de 
Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviços de refrigeração, com fornecimento de peças, para 
manutenção em equipamentos diversos pertencentes às escolas municipais e CMEI’s. Os serviços, 
com o fornecimento das peças, deverão ser realizados conforme indicado no Termo de Referência, anexo 
aos autos deste processo, em até 30 (trinta) dias corridos após a solicitação. O prazo de execução e vigência 
do contrato será de 60 (sessenta) dias. O pagamento será feito em até 05 (cinco) dias úteis conforme 
realização dos serviços. O valor a ser pago será de R$14.741,00 (Quatorze mil, setecentos e quarenta e 
um reais). Este objeto será fornecido pela empresa LIVI COMERCIO DE APARELHOS DE 
REFRIGERAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 82.565.631/0001-12, estabelecida na Rua Independência, 
nº 1.177, Centro, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.  

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21/06/1993, conforme devidamente justificado no processo licitatório. Gabinete do 
Prefeito, em 06 de maio de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 
MUNICÍPO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON torna público que fará 
realizar, às 14:00 horas do dia 06 de junho  do ano de 2022, na Rua Espírito 
Santo  n° 777  em Marechal Cândido Rondon , Paraná, Brasil, TOMADA DE 
PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) 
seguinte(s) obra(s): 

Local do objeto Objeto 
Quantidade 
e unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 

Sede 
Construção de Parque 
Infantil (Programa Meu 
Campinho) 

224,40 m² 180 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário comercial, ou solicitada através do e-mail licita@mcr.pr.gov.br. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima 
mencionados – Telefone (45) 3284-8865. 
Marechal Cândido Rondon, 13 de maio de 2022. 
Marcio Andrei Rauber - Prefeito 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022 
PROCESSO: Dispensa nº 001/2022 
OBJETO: Contratação de curso de liderança estratégica na Gestão Municipal. 
ESPÉCIE: Serviço 
CONTRATANTE: Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon 
CONTRATADO: Serviço de Apoio As Micro E Pequenas Empresas do Paraná – SEBRAE/PR 
CNPJ DO CONTRATADO: 75.110.585/0001-00 
REPRESENTANTE: Elisangela Rosa e Augusto Cesar Stein 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 (sete) meses. 
VALOR DO CONTRATO: R$3.600,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon -PR, em 29 de abril de 2022 – Claudio Roberto Kohler, 
Presidente e SEBRAE/PR. Testemunhas: Simone Weiss, Diretora Financeira - PROEM. 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p6283e47631cec 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Isolde Eger Pacheco torna público que irá requer ao IAP, 
Licença Ambiental Simplificada para implantação de Avicul-
tura na sua unidade localizada na Linha Sanga Ituporanga, 
Mercedes - Paraná.

SÚ MULA DE PEDIDO LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO 
Valdemiro Scherpinski, torna público, que irá requerer ao IAT, 
Licença de Instalação de ampliação, para empreendimento 
de Suinocultura, modalidade terminação, porte médio, a ser 
instalado na Linha Guaçu, município Nova Santa Rosa, estado 
do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
CLAUDIOMIRO FINKLER torna público que requereu ao IAP 
O Licenciamento Ambiental Simplificado para a atividade de 
Piscicultura instalada no lote rural no 113-C, Per. 6o, Mat. 38.738, 
na Linha Sanga Funda, Município de Quatro  Pontes – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

CLAUDIOMIRO FINKLER torna público que recebeu do IAP 
O Licenciamento Ambiental Simplificado para a atividade de 
Piscicultura instalada no lote rural no 113-C, Per. 6o, Mat. 38.738, 
na Linha Sanga Funda, Município de Quatro Pontes – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
 AMBIENTAL SIMPLIFICADA

CELSO DE LIMA MACHADO torna público que irá requerer 
ao Instituto Água e Terra, a Licença Ambiental Simplificada 
para a atividade de PISCICULTURA a ser implantada no LR. 
113/D, Linha Ita, Quatro Pontes - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO 
DA LICENÇA SIMPLIFICADA

JOANIR BRAND torna público que irá requerer ao Instituto 
Água e Terra, a Regularização da Licença Simplificada para 
a atividade de PISCICULTURA a ser implantada no LR. 56/B 
do 13 perímetro, Quatro Pontes-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Veroni Weirich, Elaine C. Weirich, tornam público que receberam 
do IAT, a Licença de Operação da ampliação da atividade de 
Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 3.300 animais, 
implantada na Parte “D” dos Lotes Rurais 95, 96 - São Vicente 
Chico - Santa Helena – Pr, com validade até 30/11/2026.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Vanderlei de Brito e Doralice Gomes De Brito, tornam público 
que irão requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação 
para a atividade de Suinocultura no Sistema de UPL – Unidade 
Produtora de Leitões destinada 550 matrizes, implantada no Lote 
Rural 62 da Gleba 25 – Distrito De Vila Celeste - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

JAIR ADELAR BRUN, GRACIELE BREMM BRUN e SERGIO 
ADELAR BRUN tornam público que irão requerer ao  IAT a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empre-
endimento de Suinocultura Crechário localizado no LR 57-A 
Linha Boa Esperança – Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

      
 
 
 
 
RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 - 2º BIM  
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2022 - 1º QUADRIMESTRE 

COMUNICADO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 
35/2022 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para solda em Eletro Fusão para PEAD, sendo: Raspador Rotativo PEAD 90 
à 250 mm, Alinhador de Tubos PEAD 20 à 63 mm, Corta Tubos Automático PEAD 110 à 168 mm.  

O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do Município de Marechal Cândido Rondon/PR, 
comunica, que a licitação supramencionada, com data de sessão pública para o dia 10/05/2022 às 09hs00min, através do 
Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br , foi considerada DESERTA, face a inexistência total de 
propostas.  Marechal Cândido Rondon - PR, em 11 de maio de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo   Portaria Municipal 
100/2021. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2022* 
Processo de Compras nº 32/2022 – Pregão Eletrônico nº 09/2022 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de medição de vazão/volume de água, sendo hidrômetros com mecanismos do tipo 
volumétricos classe C, com guarnições e sem conexões. CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE 
de Mal. Cândido Rondon – PR CONTRATADA: Saga Medição S/A. CNPJ: 08.026.075/0001-53 RESPONSÁVEL: Edmar 
Ribeiro Lopes Alvarenga VALOR: R$ 158.160,00 (cento e cinquenta e oito mil e cento e sessenta reais) EXECUÇÃO: 
12/05/2022 a 12/07/2022 VIGÊNCIA: 12/05/2022 a 12/05/2023 DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 
10 de maio de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Edmar Ribeiro Lopes Alvarenga, Contratada. *Documentos na 
íntegra em: www.saaemcr.com.br, link: Licitações 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão na Forma Eletrônica nº 14/2022 “Sistema de Registro de Preços” 
Tipo: Menor Preço Regime de Compra: Menor preço por Lote Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços 
de vigia desarmada, a serem executados de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência do referido Edital. Valor Máximo do Lote: 
R$ 126.915,24 (cento e vinte e seis mil, novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) anuais. Recebimento de 
propostas:  Até às 09:00 horas do dia 01 de Junho de 2022. Realização da Sessão Pública/Local de Abertura: A sessão 
pública iniciará às 09:00 horas do dia 01 de Junho de 2022, no Portal de Compras do Governo Federal – 
www.compras.gov.br  Edital: O Edital estará disponível aos interessados no SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, situada à Rua Santa Catarina, 750, centro, durante o horário normal de 
expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min., ou através do site: www.saaemcr.com.br,  link: 
Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e fazer o download do arquivo. Dúvidas: Por email: 
licita@saaemcr.com.br  ou pelo Fone: (45) 3284-5903 ou 3284-5909, no horário normal de expediente. Publique-se! 
Marechal Cândido Rondon-PR, em 16 de Maio de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL (MEI) 
Modalidade: Pregão Forma Eletrônica nº 15/2022 – Sistema de Registro de Preços Tipo: Menor Preço Regime de 
Compra: Menor preço por ITEM Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção/fornecimento de Uniformes 
“sob medida” para os servidores operacionais da Autarquia. Valor Máximo: R$ 112.223,57 (cento e doze mil, duzentos e 
vinte e três reais cinquenta e sete centavos). Recebimento de propostas:  Das 8:00hs do dia 20 de Maio de 2022, até as 
09:00hs do dia 03 de Junho de 2022. Realização da Sessão Pública/Local de Abertura: A sessão pública iniciará às 09:00 
horas no dia 03 de Junho de 2022, no Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br  Edital: O Edital estará 
disponível aos interessados no SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, Estado do 
Paraná, situada à Rua Santa Catarina, 750, centro, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e 
das 13h15min. às 17h00min., ou através do site: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações, consulta de licitações, escolher o 
edital e fazer o download do arquivo.  Dúvidas: Por email: licita@saaemcr.com.br  ou pelo Fone: (45) 3284-5903 ou 3284-
5930, no horário normal de expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon - PR, em 16 de Maio de 2022. Vitor Giacobo 
Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 

 
 
 
 

Ratificação de Justificativa Dispensa de Licitação   nº 25/2022 
 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 uma Empresa para serviços de recapagem de 
04(quatro) pneus sendo: 02 (dois) traseiros, modelo 19,5x24x12 e 02 (dois) dianteiros, modelo 12.5X80 18, de 
Retroescavadeira Caterpilar mod 416F2, pertencente a frota do SAAE. Empresa: Pasinato & Filhos Ltda-ME, Inscrita no 
CNPJ nº 06.072.756/0001-22   Responsável: Luciano Rodrigo Pasinato Valor total: R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e 
cinquenta reais). Pagamento: À Vista em Até 10 dias, após realização de recapagem e entrega com instalação no 
equipamento Retroescavadeira CATERPILAR.  Prazo: Imediato em até 15(quinze) dias). 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 18 de maio de 2022. Vitor Giacobbo Diretor 
Executivo 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LICITAÇÕES E CONTRATOS) Nº 01/2022 - RELATÓRIO DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL 
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE - Processo Administrativo Sancionador nº 01/2022 - 
Assunto: Inexecução Contratual - Processo Licitatório nº 08/2022 - Pregão Eletrônico nº 04/2022 – Item 03 - Ordem de 
Compra 169/2022  

ADITAMENTOS CONTRATUAIS 
Processo: Tomada de Preços nº 01/2022 Objeto: Contratação de empresa para perfuração de 01 (um) poço tubular 
profundo, denominado de Ponto 16, devidamente identificado, localizado Lote Rural nº 104/A, do 20º Perímetro, Linha Arroio 
Fundo,neste município de Marechal Cândido Rondon - PR, incluso serviços de perfuração, revestimento, cimentação, coleta 
de solo/rochas por camadas para fins de análises, teste de alinhamento e verticalidade, teste de vazão, relatório técnico 
construtivo, analise da água e outorga, Item 01 Espécie: Aditivo I – Contrato Administrativo nº 17/2022 Contratante: Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. Fornecedora: Água Boa poços Artesianos Eireli 
CNPJ: 02.486.286/0001-92 Responsável: Jader Martins de Melo Justificativa: Alteração da meta física  Valor Aditado: 
Diante das alterações supra, o valor inicialmente contratado sofrerá um decréscimo de R$ 90.093,38 (noventa mil, noventa 
e três reais e trinta e oito centavos). Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de maio de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo, e Jader Martins de Melo, Contratada. * Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br Link 
(Licitações).  
Processo: Tomada de Preços nº 01/2022 Objeto: Contratação de empresa para perfuração de 01 (um) poço tubular 
profundo, denominado de Ponto 02, devidamente identificado, localizado Lote Rural nº 104/A, do 20º Perímetro, Linha Arroio 
Fundo, neste município de Marechal Cândido Rondon - PR, incluso serviços de perfuração, revestimento, cimentação, coleta 
de solo/rochas por camadas para fins de análises, teste de alinhamento e verticalidade, teste de vazão, relatório técnico 
construtivo, analise da água e outorga, Item 02 Espécie: Aditivo I – Contrato Administrativo nº 18/2022 Contratante: Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR. Fornecedora: Água Boa poços Artesianos Eireli 
CNPJ: 02.486.286/0001-92 Responsável: Jader Martins de Melo Justificativa: Alteração da meta física Valor Aditado: 
Diante das alterações supra, o valor inicialmente contratado sofrerá um decréscimo de R$ 81.086,86 (oitenta e um mil, 
oitenta e seus reais e oitenta e seis centavos). Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de maio de 2022. 
Vitor Giacobbo, Diretor Executivo, e Jader Martins de Melo, Contratada. 
* Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br Link (Licitações). 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 56/2020 Modalidade: PE nº 17/2020 Espécie: Aditivo VI – Contrato Administrativo nº 42/2021 
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR Fornecedora: Auto Posto 
Tonin Ltda.  CNPJ: 04.336.816/0001-41 Responsável: Marcos Antônio Tonin Justificativa: Realimento do valor 
Fundamento Legal: Art. 65, II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de Combustível: Óleo Diesel S10 - Realinhamento 
de valores a partir de 18/05/2022 Preço Unitário por litro de: R$ 6,40 para R$ 6,80 Valor Aditado: R$ R$ 713,60 
(setecentos e treze reais e sessenta centavos) Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de maio de 2022. 
Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Marcos Antônio Tonin, Contratada. *Documentos disponível em: www.saaemcr.com.br – 
link licitações. 

ADITAMENTO CONTRATUAL 
Processo de Compras Nº 87/2021 Modalidade: Pregão Forma Eletrônica nº 27/2021 – SRP Espécie: Aditivo IV – Ata 
Sistema de Registro de Preços nº 18/2021Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido 
Rondon – PR Fornecedora: Posto de Combustíveis Batschke Ltda.  CNPJ: 04.975.698/0001-11 Responsável: Ademar 
Batschke Justificativa: Realinhamento do valor Fundamento Legal: Art. 65, II,”d” da Lei nº 8.666/93 Objeto: Aquisição de 
Combustível Óleo Diesel S-500. Realinhamento de valor a partir de 18/05/2022. Preço Unitário por litro de: R$ 6,13 para 
R$ 6,52 Valor Aditado: R$ 5.572,54 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) 
Data e Assinaturas: Marechal Cândido Rondon (PR), 17 de maio de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Ademar 
Batschke, Contratada. * Documentos disponíveis em: www.saaemcr.com.br – link Licitações. 
 
OBS: Documentos na íntegra disponíveis no Diário Oficial Eletrônico do Município – www.mcr.pr.gov.br 
Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 18 
de maio 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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Sicredi Aliança PR/SP dá início ao 
Programa Trainee Gerente de Negócios

FORAM MAIS DE 700 INSCRITOS PARA 23 OPORTUNIDADES NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA COOPERATIVAÜ

A Secretaria de Saúde de Pato 
Bragado integra, desde novembro 
de 2021, o programa de âmbito 
nacional - Planifica SUS.

O Planifica SUS é uma estratégia 
de educação permanente que busca 
consolidar a operacionalização plena 
da Rede de Atenção à Saúde (RAS). 
O objetivo é dar à saúde primária 
uma forma de melhorar a organi-
zação do atendimento à popula-
ção, fortalecendo a atenção básica, 

 A geração de oportunidades 
de emprego e de desenvolvimento 
profissional nas regiões onde atua 
é um dos objetivos estratégicos da 
Sicredi Aliança PR/SP. Pensando 
nisso, a cooperativa que já investe 
e desenvolve inúmeras ações de 
educação corporativa internamente, 
deu início nesta segunda-feira (16) 
ao Primeiro Programa de Trainee 
Gerente de Negócios. A recepção 
dos participantes aconteceu no 
auditório da Sede Regional em 
Marechal Cândido Rondon-PR.

Segundo o Gerente de Ges-
tão de Pessoas, Rodinei Azevedo, 
foram mais de 700 inscritos para 23 
oportunidades na área de atuação 
da cooperativa tanto no Paraná 
como em São Paulo. “A ideia é 
oportunizar crescimento profis-
sional e de carreira para jovens 
talentos que tem como objetivo 
atuar em áreas de negócios. Os 
participantes do Programa vêm 
do mercado de trabalho, passam 
por um treinamento intenso onde 
adquirem competências técnicas e 

comportamentais para futuramente 
assumirem o cargo de Gerente de 
Negócios tanto para os segmentos 
Pessoa Física, Jurídica e Agro em 
nossas agências”, disse.

O Diretor Executivo, Fernando 
Barros Fenner, ressalta que esse 
Programa que acontece de forma 
pioneira na Sicredi Aliança PR/SP, 
vem de encontro ao elo principal 
entre a cooperativa e comunidade 
que é o associado. “O associado 
deve estar no centro de todas 
as nossas ações. É pensando em 
proporcionar cada vez mais um 
atendimento humano, próximo 
e assertivo é que desenvolvemos 
talentos. Nosso modelo de negócios 
demanda de pessoas preparadas e 
que entendam o nosso jeito Sicredi 
de ser. Assim, conseguimos pro-
porcionar boas experiências para 
cada associado que tem contato 
com a nossa marca que está cada 
vez mais presente e sólida”, disse.

“Investir em formação, é, 
sem dúvidas, um dos principais 
investimentos que podemos 

 Seguem sendo comer-
cializados os ingressos para o 
Miss Mercedes 2022. O evento 
acontece na próxima sexta-feira 
(20), no pavilhão da Comunidade 
Evangélica de Mercedes, a partir 
das 21 horas.

Os ingressos estão sendo 
comercializados ao valor de R$ 
30,00 nas escolas do município 

e na Conveniência Zero Grau. A 
comercialização também será 
realizada na bilheteria do pavilhão 
evangélico, ao mesmo valor de 
R$ 30,00. A diretora de Cultura, 
Karini Leandro, afirma que está 
tudo pronto para o evento da 
próxima sexta onde oito belas 
candidatas disputam o título da 
beleza máxima de Mercedes.

fazer. Quando o associado é 
bem atendido, tem suas dúvidas 
esclarecidas e encontra no Sicredi 
o parceiro ideal para cuidar da 
sua vida financeira, cumprimos o 
nosso propósito. Desejo sucesso 
aos participantes e que possam 
aproveitar ao máximo a oportuni-
dade. Temos muitas oportunidades 
de crescimento constantemente e 
diversas histórias de colaborado-
res que começaram sua trajetória 
nos cargos iniciais e hoje ocupam 
posições de liderança. Sejam bem-
-vindos”, considerou o Presidente 
do Conselho da Administração, 
Adolfo Rudolfo Freitag.

As oportunidades para o Pro-
grama de Trainee foram preen-
chidas para as cidades: Guaíra-PR, 
Marechal Cândido Rondon, Mer-
cedes, Pato Bragado, São José das 
Palmeiras, Entre Rios do Oeste, 
Barretos, Orlândia, São Joaquim 
da Barra, Ituverava, Jaboticabal, 
Monte Alto, Bebedouro, Pitan-
gueiras, Morro Agudo, Olímpia 
e Monte Azul Paulista. 

 Já podem ser protocolados os 
pedidos de músicos de Marechal 
Cândido Rondon interessados em 
se apresentar na Expo Rondon 
2022, em espaços no parque 
de exposições. Serão aceitos os 
gêneros musicais sertanejo, pop 
rock, popular e também artistas e 
bandas que apresentem músicas 
típicas de Oktoberfest. 

Para realizar a inscrição, é 
necessário comparecer ao setor 
de Protocolos, na prefeitura, por-
tando documentos pessoais e o 
comprovante de endereço, até 
o dia 10 de junho. Além disso, 
é necessário estar cadastrado 
como agente cultural, pessoa 
física no link https://bit.ly/cadas-
troagentespessoafisica ou pessoa 

jurídica no endereço https://bit.
ly/cadastroagentespessoajuridica.

Há também outros pré-re-
quisitos que devem ser obser-
vados para participar, como 
ter idade mínima de 18 anos, 
não ser servidor público de 
qualquer esfera e ter residên-
cia comprovada em Marechal 
Cândido Rondon.

Após o encerramento das ins-
crições uma comissão irá avaliar o 
trabalho dos artistas, já que durante 
a solicitação, todos deverão indi-
car um endereço eletrônico onde 
conste a postagem da interpre-
tação de uma música. A partir de 
então, após a inscrição ser aceita, 
será montado um cronograma de 
apresentações para a festa.

A iniciativa visa oportunizar os 
músicos locais a se apresentar no 
evento que marcará os 62 anos de 
Marechal Cândido Rondon e que 
será realizado de 21 a 25 de julho, 
valorizando a todos e estimulando 
a música. A iniciativa é da prefeitura 
rondonense, através da Secretaria 
de Cultura, e da Fundação Promo-
tora de Eventos (PROEM). 

Seguem abertas a venda de
 ingressos para o Miss Mercedes 2022

Músicos rondonenses interessados em se apresentar na Expo Rondon 2022 devem se inscrever até o dia 10 de junho

padronizando o atendimento.
Em março deste ano, a diretora 

da Unidade de Saúde da Atenção 
Primária, enfermeira Luise Schmitt, 
passou a se dedicar de forma mais 
intensiva ao Planifica SUS. Ela e 
os profissionais da unidade de 
laboratório do município já par-
ticiparam de duas das 10 etapas 
de workshops, na 20ª Regional 
de Saúde de Toledo. O próximo 
encontro será no dia 02 de junho. 

Nesta data, devido ao curso, a Uni-
dade de Saúde da Atenção Primária 
não estará atendendo. Nas etapas, 
ao lado de outros profissionais da 
região, a profissional aprimora os 
processos de trabalho nos serviços 
de saúde. Isso se dá com a par-
ticipação nas atividades de estu-
dos de caso, trabalhos em grupo, 
dramatizações, debates, oficinas 
tutoriais, aprimorando os processos 
de trabalho nos serviços de saúde.

O projeto também oferece 
cursos curtos, que abordam o 
conhecimento de temas específicos 
como, por exemplo, estratificação de 
risco, abordagem multiprofissional 
às condições crônicas e liderança.

Após cada workshop, a tutora 
replica todas as ações e conhe-
cimentos aos funcionários da 
Unidade de Saúde da Atenção 
Primária do município. 

Secretaria de Saúde de Pato Bragado busca qualificar 
a atenção básica com estratégias do Planifica SUS

Equipe da Unidade de Saúde da Atenção Primária do 
município em curso na cidade de Toledo

Ü


