
O JORNAL DOS MUNICÍPIOS
QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2019 - R$ 4,00 - Nº 68 -  ANO II

@tribuna do oeste tribunadooeste.com  (45) 99134-2572@tribuna do oeste tribunadooeste.com (45) 99134-2572
QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022 - R$ 4,00 - Nº213 - ANO V

O JORNAL DOS MUNICÍPIOS

Miss Mercedes
Oito candidatas irão disputar no próximo dia 20, o Miss Mercedes 2022, evento que 

marca a abertura da programação oficial de comemoração aos 30 anos do município. 
Disputam a coroa as jovens Alice Carine Claudio, Camila Nienkoetter, Dayani Cardoso 

Galdino, Danielli da Silva, Gabriela Larissa Genz, Isa Kaine Blausius, Milena Kemmerich 
e Thaís Gabrieli Kniz. Evento realizado na manhã de segunda-feira (09), marcou o 

lançamento da programação alusiva ao aniversário de Mercedes.
PÁGINA 14

R$ 55 milhões em quatro meses
ICMS e IPVA são os principais responsáveis pela transferência de R$ 55 milhões 
nos quatro primeiros meses deste ano aos seis municípios da microrregião. 

Os valores foram repassados pelo Governo do Estado. PÁGINA 9

ENTREVISTA 
Dilceu Sperafico 
retorna ao cenário 
político como 
pré-candidato a 
deputado federal
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O PROTAGONISMO DA MULHER NO DESENVOLVIMENTO 
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

*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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Dilceu Sperafico*

No agronegócio brasileiro, para o 
bem dos setores produtivos, industriais, 
trabalhadores, transportadores, distri-
buidores e consumidores, a mulher, 
como esposa, mãe, filha, avó, irmã ou 
profissional contratada, sempre exerceu 
protagonismo nas atividades de cultivar 
a terra, preservar os recursos naturais, 
produzir alimentos de qualidade e garan-
tir excedentes para as exportações e 
desenvolvimento econômico e social 
do Estado e do País.

Entre as provas do reconhecimento 
da capacidade, talento, seriedade, dedi-
cação e conhecimento da mulher brasi-
leira, estão a escolha de duas líderes do 
agronegócio para ocupar a importante 
função de ministra de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, nos últimos 10 anos, como acon-
teceu com Kátia Abreu e Tereza Cristina.

Além disso, a importante Comissão de 
Agricultura, da Câmara dos Deputados, 
está sendo presidida pela deputada federal 
Aline Sleutjes. Nós sabemos da importância 
do cargo, pois tivemos a honra de presidir 
o colegiado nos anos de 1999 e 2018, 
do qual também fomos membro titular e 
vice-presidente, trabalhando em defesa 
do agronegócio nacional, juntamente com 
mais de 50 membros titulares e o mesmo 

número de suplentes.
No País inteiro centenas de outras 

mulheres competentes presidem sindi-
cados, cooperativas, associações e outras 
instituições, além de milhares adminis-
trarem com eficiência pequenas, médias 
e grandes propriedades rurais ou nelas 
atuarem como profissionais de agronomia, 
tecnologia, medicina veterinária, biologia, 
engenharia civil, conservação do solo e 
outras especialidades fundamentais ao 
desenvolvimento, qualidade, sustentabili-
dade, diversidade e expansão do moderno 
agronegócio nacional.  

Considerando essa contribuição feminina, 
na semana em que se homenageiam as 
mamães, vale também destacar obra de arte 
do grafiteiro e muralista Eduardo Kobra, de 
São Paulo, autor de pinturas e homenagens 
nas ruas da capital, como “As Bailarinas”, 
“Oscar Niemeyer”, além do grande mural 
“Cacau”, na Rodovia Castello Branco e tantos 
outros em Nova York e outras capitais do 
mundo. Vale registrar sua singularidade, 
pois o agronegócio nacional nem sempre 
tem importância reconhecida.

Dessa vez, o artista decidiu homenagear 
o agronegócio brasileiro ou mais precisa-
mente a mulher que atua na agropecu-
ária nacional, representada em uma de 
suas artes famosas. Trata-se de mural, 

intitulado “Colheita”, medindo 25 metros 
de altura por 10 metros de largura, que 
pode ser visto e admirado na Rua Pedroso 
de Morais, 808, na altura da Avenida Car-
deal Arcoverde, no bairro de Pinheiros, na 
capital paulista.

A homenageada é Lucimar Silva, ges-
tora de fazendas de café, em suas ativi-
dades no agronegócio. Na imagem, ela 
está rodeada por pés de café, segurando 
os frutos em suas mãos. A obra tem as 
características do autor, com cores fortes 
e contrastantes e é baseada em fotografia, 
que é sua marca registrada.

O mural representa a mulher do agrone-
gócio e, segundo Lucimar, tem como marca 
principal a motivação de outras profissionais 
na superação de seus desafios. Ela adminis-
tra três fazendas no Cerrado Mineiro, com 
1,6 mil hectares, dos quais 900 plantados 
com café, contando com 80 colaboradores.

A mulher agricultora também recebeu 
ou receberá diversas outras homenagens 
em eventos do agronegócio brasileiro 
realizados nos últimos dias ou previstos 
para este mês em São Paulo, Rondônia 
e outros Estados. 

Depois de décadas erradicadas do País, 
doenças como a poliomielite, popularmente 
conhecida como paralisia infantil, podem 
reaparecer por causa dos baixos índices 
de vacinação. Infelizmente, a propagação 
de notícias falsas sobre efeitos colaterais 
dos imunizantes, assim como a ilusão de 
que algumas doenças já não existiriam 
mais, entre outros fatores, têm levado à 
diminuição da cobertura vacinal. A tendên-
cia foi agravada durante a pandemia de 
covid-19, quando muitas famílias deixaram 
de ir aos postos de saúde. 

As novas gerações provavelmente 
nunca viram uma pessoa com sequelas 
da poliomielite. Os mais velhos, porém, 
provavelmente tenham conhecido alguém 
afetado pela doença no passado.

Uma reportagem do jornal O Estado 
de S. Paulo aponta que o Brasil tem hoje 
mais de 500 mil crianças não vacinadas 
contra a poliomielite, doença que pode 
provocar atrofias musculares e paralisia nos 
casos mais graves. Erradicada do País em 
1989, após uma gigantesca mobilização 
nacional para vacinar bebês e crianças, 
a pólio voltou a ser uma ameaça. O índice 
brasileiro de vacinação, que já foi de 95%, 
está em 67%, um dos mais baixos da his-
tória. Considerando o ciclo completo de 
vacinação, que inclui doses extras orais, 
o índice cai para 53%. 

Tamanha diminuição na cobertura 
vacinal levou a Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (Opas) a incluir o Brasil na 
lista de oito países latino-americanos com 
alto risco de reaparecimento da doença. 
A América Latina não registra casos da 
enfermidade desde 1994, e a Opas tenta 
evitar um retrocesso. O grupo de países 
em alerta é encabeçado por Haiti e Bolívia, 
cuja situação é ainda mais preocupante. 
Os demais são Equador, Guatemala, Repú-
blica Dominicana, Suriname e Venezuela. 

O pesquisador Akira Homma, ex-diretor 
de Bio-Manguinhos, da Fiocruz, afirmou 
que os baixos índices de vacinação abrem 
caminho para a volta da poliomielite. Pior: 
uma vez retornando ao País, o vírus causa-
dor da doença poderia circular livremente 
entre a parcela da população não vacinada, 
elevando o risco de mutações, o que tam-
bém dificulta o seu combate. 

Homma, que atuou na erradicação da 
pólio no Brasil, na década de 1980, aponta 
várias causas para a diminuição das taxas 
de vacinação, o que tem causado problemas 
na prevenção de doenças como sarampo, 
caxumba e rubéola. No caso da pólio, o 
pesquisador diz que “falta informar melhor 
a população, (...) convocar as pessoas a 
se vacinarem”. E acrescenta: “Essa infor-
mação transparente deixou de existir”. Em 
outras palavras, Homma aponta questões 
centrais que estão falhando na política 
pública na área da saúde. 

A pólio 
pode voltar
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Curtas do poder
l O ex-presidente Lula lançou oficialmente sua pré-
candidatura ao Planalto, com Geraldo Alckmin de vice. 
No discurso, o petista reeditou a versão ‘paz e amor’.
l Após ser diagnosticado com Covid-19, Ciro Gomes 
(PDT) suspendeu as atividades da pré-campanha à 
Presidência.
l Termina no dia 31 de maio o prazo para entrega das 
Declarações de Imposto de Renda. Esta também é a 
data para o pagamento do primeiro de restituição.
l O Paraná poderá ter até 8,5 milhões de eleitores 
aptos a votar em outubro, um número 4% maior que 
o eleitorado da última eleição, em 2020, que foi de 8,15 
milhões.
l A Petrobras reajustou esta semana em 8,87% o preço 
do diesel para as distribuidoras.
l O Tribunal Superior Eleitoral divulgou as respostas 
que deu às Forças Armadas para as perguntas feitas 
sobre o processo eleitoral brasileiro. No ofício, o ministro 
Edson Fachin, presidente do TSE, reforçou a segurança 
das urnas.
l O Conselho de Ética da Câmara de Curitiba aprovou o 
relatório pela cassação do vereador Renato Freitas (PT) 
no processo em que ele foi denunciado pela invasão 
da Igreja do Rosário durante ato contra o racismo no 
dia 5 de fevereiro. 
Agora, o processo será encaminhado ao plenário da 
Câmara Municipal para a deliberação dos 38 vereadores 
da Casa. 

Devolução de R$ 1 milhão
A Câmara de Marechal Cândido Rondon aprovou esta semana um Projeto de Lei de autoria da 
administração municipal, que garante a inclusão de crédito adicional suplementar de R$ 1 milhão 
ao orçamento do Município. Este dinheiro terá como origem a devolução de recursos da Câmara de 
Vereadores, economizados nos primeiros quatro meses deste ano. O recurso será todo destinado às 
obras de reforma do prédio do antigo Fórum, o qual será recuperado e adaptado para servir de nova 
sede da Câmara de Vereadores. Para o presidente da Câmara, vereador Pedro Rauber (foto), 
“a nova sede do Poder Legislativo contemplará uma demanda antiga dos vereadores, 
assessores e funcionários por um local com melhores condições de trabalho, o que, 
acima de tudo, proporcionará também melhor atendimento à comunidade”.

Vice no comando
O vice-prefeito de Mercedes, Alexandre Graunke, assumiu 

interinamente, na última terça-feira (10), o cargo de 
chefe do Executivo Municipal. Alex ficará à frente da 
Prefeitura até o dia 19 de maio, quando o prefeito 
Laerton Weber retornará do período de férias. 
Ao assumir a prefeitura, Alex enfatizou que dará 
continuidade aos trabalhos desenvolvidos. “Tenho 
certeza que o trabalho continua, pois somos um 
grupo e as decisões são tomadas após debatermos 

entre os colegas. Não posso deixar de agradecer ao 
prefeito Laerton por confiar em passar este importante 
trabalho”, destacou Alex. Além de vice-prefeito, Alex 
desempenha o papel de secretário de Saúde. Durante 
o seu afastamento da pasta a servidora Josiane Rahn 
atuará como secretária interina.  

3° dígito nos postos
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) determinou 

que os postos de combustíveis de todo o Brasil parem 
de utilizar o chamado terceiro dígito de centavo na 
divulgação de preços e no cálculo da cobrança da 
gasolina, etanol e GNV, junto aos consumidores. 
A medida entrou em vigor no domingo (08). De 

acordo com a Agência, o objetivo é deixar o preço do 
combustível mais preciso e claro para o consumidor, 

evitando a tática usada por postos de combustíveis para 
disfarçar o preço real.

Troca do relator
Decisão monocrática do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, trocou 
o relator do Recurso Extraordinário movido pelo 

ex-deputado estadual paranaense Fernando 
Francischini (União) contra sua cassação pela Justiça 

Eleitoral. Fux tirou o caso das mãos da ministra Cármen 
Lúcia e passou para a relatoria do ministro Kássio 

Nunes Marques. A decisão foi comemorada pela defesa 
do ex-deputado, pois Marques é um dos únicos dois 
ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL) para a Suprema Corte e foi o único ministro a 

votar contra a condenação do deputado federal Daniel 
Silveira (PTB).

Prefeito Laerton passa o comando da 
Prefeitura ao vice Alex

Luto
O ex-vereador rondonense Oladir 

Turmina, popularmente conhecido como 
“Barriga”, faleceu no (08), em Marechal 

Cândido Rondon. Há vários anos ele sofria 
com problemas graves de saúde. 

Nascido em 7 de dezembro de 1960, 
ele tinha 61 anos. Barriga construiu 

sua história política nas fileiras 
do MDB, sendo inicialmente 

chefe de Gabinete nas gestões 
dos ex-prefeitos Ademir Bier 
(gestão 1993-1996) e Aríston 

Limberger (gestão 1997-2000). 
Em 2000, lançou candidatura 
e elegeu-se vereador com 538 

votos, cargo que ocupou de 
2001 a 2004. Também foi suplente 

de vereador entre 2005 e 2008. O 
sepultamento aconteceu na segunda-

feira (09), no cemitério da cidade.

Festa de Entre Rios 
A Prefeitura de Entre Rios do Oeste decidiu transferir 
de junho para setembro a sua tradicional festa do 
município. Segundo o prefeito Ari Maldaner o 
motivo principal é o clima, que em junho costuma 
ser chuvoso e frio. Além disso, na data escolhida, 

de 16 a 18 de setembro, não há nenhuma outra 
programação festiva na região. A abertura dos 

festejos será na sexta, dia 16, com café colonial 
e escolha da Miss. No sábado (17) haverá 

show com o cantor Amado Batista, seguido 
de baile. E, no domingo (18), acontece 

o tradicional festival da carne suína. 
Também haverá rodeio todos os 

dias. O prefeito observa que na 
data do aniversário da cidade, 

18 de junho, será desenvolvida 
uma programação cívica. 

Câmeras de 
monitoramento 

A Prefeitura de Entre Rios do 
Oeste está desenvolvendo um 
projeto que objetiva aumentar 
a segurança na cidade, através 
da instalação de 90 câmeras de 
monitoramento. O prefeito Ari 

Maldaner explica que elas serão 
instaladas nos prédios públicos, 

bem como nos acessos da cidade. 
A central de monitoramento 

ficará na Delegacia de Polícia, que 
passará por melhorias para poder 
absorver o serviço. A implantação 

dos equipamentos deve iniciar 
nos próximos dias e a previsão é 

de que o sistema esteja operando 
até a festa do município, 

programada para setembro.

Troca de comando
Solenidade agendada para o 
próximo dia 19 de maio, no 
auditório da Acimacar, vai 

marcar a troca de comando 
do 3º Subgrupamento 

de Bombeiros/4º GB de 
Marechal Cândido Rondon. 

Na ocasião o Major Tiago 
Zajac dos Santos passará 
o comando da unidade 

para o Capitão Guilherme 
Rodrigues de Lima, oriundo 
da cidade de Palotina. Zajac, 
por sua vez, será transferido 
para a cidade de Cascavel, 

onde passará a atuar no 
3º Comando Regional de 

Bombeiros Militar. 



Tribuna do Oeste4 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
12 de maio de 2022



Tribuna do Oeste 5Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

12 de maio de 2022



Vida Pública6 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
12 de maio de 2022

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS DEVEM SER NOMEADOS EM ATÉ 60 DIAS. DEMAIS 
PARTICIPANTES VIRÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Ü

Marechal Rondon: 
sancionada a criação 
do Conselho Municipal 
de Esporte e Lazer

Parlamento
O vereador rondonense Carlinhos Silva, 
sugere a elaboração de um projeto e viabi-
lização de recursos para a instalação de uma 
cobertura no acesso principal a UPA Edgar 
Netzel. Segundo o edil, o objetivo é oferecer 

maior proteção contra sol, chuva e frio para todos aqueles 
que procuram aquela unidade de saúde para atendimento, 
considerando o grande fluxo existente lá. “É uma melhoria 
relativamente simples que trará muitos benefícios”, frisou.

Cleiton Freitag (Gordinho do Suco), edil 
em Marechal Cândido Rondon, solicita aos 
deputados federais Evandro Roman, Fran-
gão, Sérgio Souza e Zeca Dirceu que apre-
sentem emendas parlamentares direcionadas 
ao município de Marechal Cândido Rondon. O objetivo é 
a aquisição de tratores solidários por parte de diversas 
associações de produtores rurais, através deste programa 
do governo federal.

O parlamentar quatro-pontense Jean Marcos 
Caramore Steltter, sugere providências na 
estrada compreendida entre o trajeto da Igreja 
da Linha São José até a ponte da propriedade 
da família Notter, visando o escoamento das 

águas pluviais.

Os vereadores Dolivan Lauxen, Salete 
Kronbauer, Jairon Arndt e Edgar Buchholz, 
de Nova Santa Rosa, solicitam ao Executivo o 
encaminhamento de máquinas para recuperar 
a estrada da Linha Sete Rumos, nas entradas 
dos produtores Aldino Schulz e Hercílio Schimidt.

Valdir Kelm, parlamentar nova-santa-rosense, 
requer melhorias na estrada de asfalto no 
interior de Planalto do Oeste até o limite com 
o município de Mercedes.

Edgar Buchholz, Salete Kronbauer, Jairon 
Arndt e Dolivan Lauxen, edis em Nova Santa 
Rosa, sugerem a execução de obra de pavi-
mentação com pedra irregular (calçamento) 
no trecho compreendido da Esquina Santa Fé, 
passando pela Linha Brasil até chegar na saída da estrada 
de asfalto que dá acesso ao distrito de Planalto do Oeste.

O vereador Luiz Machado, de Entre Rios do 
Oeste, sugere ao prefeito que seja aplicado 
o reajuste do vencimento dos agentes comu-
nitários de saúde e dos agentes de combate 
às endemias.

Lisa Hanzen, apoiada pelos demais vereadores, 
sugere a execução de melhorias na ponte da 
Barra Grande e do Grameleiro, bem como no 
asfalto da Linha Volta Gaúcha. São edis em 
Entre Rios do Oeste. A vereadora ainda indica 
a criação de um programa de subsídio visando melhorias 
em acessos de propriedades industriais.

Gilson Backes, vereador mercedense, sugere 
estudos visando a instalação de lixeira grande 
com tampa, nas margens da Avenida João 
XXIII, cruzamento com a Rua Bogotá.

Após debates e a expectativa 
em torno do projeto, foi publi-
cado no Diário Oficial Eletrônico, 
a criação do Conselho Municipal 
de Esporte e Lazer de Marechal 
Cândido Rondon. De iniciativa 
do Poder Executivo, e aprovado 
pelos vereadores, o projeto foi 
sancionado pelo prefeito Marcio 
Rauber, tendo sido assinado pelos 
secretários de Administração, 
Marcelo Portela, e de Esporte e 
Lazer, Diogo Schneider.

Trata-se de um antigo pedido 
da classe esportiva, cuja finalidade 
é ampliar a articulação entre o 
Poder Público e a sociedade orga-
nizada, para dinamizar a aplicação 
de recursos e criar novos projetos 
para ampliar a qualidade de vida.

O secretário municipal de 
Esporte e Lazer, Diogo Schnei-
der, enaltece que o município 
vem passando por transforma-
ções significativas, também con-
templando a área de esporte e 
lazer. “O prefeito Marcio Rauber 

instituiu o conselho, o que é uma 
conquista muito importante aos 
cidadãos rondonenses em relação 
aos projetos a serem desenvolvi-
dos. Trata-se de um marco para 
o esporte e o lazer, possibilitando 
o debate sobre a ampliação das 
políticas públicas no setor”, frisa 
Diogo.

Relacionado à Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer, o órgão 
consultivo vai atuar na fiscalização 
das políticas públicas, desenvol-
ver estudos, projetos, debates e 
pesquisas, além de apoiar demais 
entidades a planejar atividades.

O Conselho Municipal de 
Esporte e Lazer será formado 
por 12 membros titulares e 12 
suplentes, 50% deles represen-
tantes governamentais e outros 
50% da sociedade civil. A Secre-
taria de Esporte e Lazer terá dois 
titulares e dois suplentes. Assis-
tência Social, Desenvolvimento 
Econômico, Educação e Saúde 
podem participar com um titular 

e um suplente, cada. A sociedade 
civil estará representada por três 
titulares e três suplentes.

As instituições de Ensino Supe-
rior terão direito a um titular e 
um suplente. Academias, clubes 
esportivos, recreativos e de lazer, 
as atléticas e as agremiações de 
esporte também serão repre-
sentadas todas juntas por um 
titular e um suplente, o mesmo 
acontecendo com as associações 
de moradores. O secretário de 
Esporte e Lazer será membro 
nato do conselho, com direito 
ao voto de minerva.

Vale ressaltar que o Poder Exe-
cutivo tem até 60 dias, a partir 
da instituição do conselho, para 
nomear os representantes gover-
namentais. Por sua vez, a escolha 
dos representantes não-governa-
mentais ocorrerá em observân-
cia ao regimento da entidade. 
O mandato dos representantes 
não-governamentais será de dois 
anos, permitida a recondução. 

O Poder Legislativo de Mare-
chal Cândido Rondon aprovou 
em segunda e última votação, 
na sessão de segunda-feira (09), 
a homenagem ao esportista e 
empresário Elói Dreher, falecido 
em 2018. Conforme o Projeto de 
Lei 14/2022, ele será homenageado 
com a nominação de “Praça Pública 
Arena Meu Campinho Eloi Osmar 
Dreher”, cuja estrutura esportiva 
e de lazer foi construída recente-
mente no bairro São Lucas, em 
Marechal Rondon.

“Queremos homenagear este 
valoroso cidadão rondonense, que 
se dedicou muito ao esporte do 
município, e alcançou destaque 
nacional na modalidade de han-
debol, foi empresário e aventu-
reiro”, justificou o autor da matéria, 
vereador Cristiano Metzner (Suko).

BIOGRAFIA
Eloi Dreher nasceu em 17 de 

abril de 1963, em Marcelino Ramos 
(RS). Filho de Osmar Dreher e 
Maria Ottilia Bagnolin Dreher, 
tinha apenas dois aos de idade 
quando mudou com a família 
para Marechal Rondon.

Durante a adolescência e 
juventude ficou conhecido como 
atleta dedicado. Competiu em 
várias edições dos Jogos Colegiais 
e Jogos Abertos do Paraná repre-
sentando Marechal Rondon, além 
de ser convidado para jogar por 
outros municípios, conquistando 
vários títulos.

O ponto alto da carreira como 
esportista aconteceu quando foi 
convocado pelo técnico rondo-
nense Paulo Peres Peres (em 
memória) para integrar a Seleção 
Brasileira de Handebol. 

Além de atleta, com apenas 
12 anos Eloi Dreher começou a 
trabalhar na Bicicletaria Kaefer. 
Com o passar dos anos, também 

Aprovada homenagem a Elói Dreher com 
nome da arena esportiva do São Lucas

se tornou colaborador na empresa 
Kaefer Motos, onde foi reconhecido 
como um excelente colaborador, 
chegando ao status de sócio desta 
empresa até o ano de 2016. Em 
27 de maio de 2018, aos 55 anos, 
Eloi Dreher faleceu na cidade de 
Estrela (RS), vítima de AVC. 
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“Nossa região precisa eleger 
representantes nos 

níveis estadual e federal”
EX-DEPUTADO E EX-CHEFE 
DA CASA CIVIL, DILCEU 
SPERAFICO RETORNA 
AO CENÁRIO POLÍTICO 
COMO PRÉ-CANDIDATO A 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

ilceu Sperafico (PP), empresário e agropecuarista de Toledo, alcançou seis mandatos con-
secutivos como deputado federal, sempre com grandes votações em todo o Paraná, espe-
cialmente em Toledo, Marechal Cândido Rondon e demais municípios da região Oeste.

Sperafico, inclusive, exerceu cargos de liderança no Congresso Nacional. No cenário esta-
dual, chegou a atuar como secretário-chefe da Casa Civil, quando Cida Borghetti governou 
o estado entre os meses de abril e dezembro de 2018.

Passados quatro anos em que focou nas atividades pessoais, Sperafico vem sendo con-
vidado por autoridades e lideranças da região para retornar ao cenário político. Ao Jornal 
Tribuna do Oeste, ele destaca ser pré-candidato a deputado federal e lamenta que a região 
tenha ficado desassistida nos últimos quatro anos, seja em nível estadual ou federal. Confira.

n TRIBUNA DO OESTE - Sperafico, após seis man-
datos de deputado federal, tendo inclusive sido um 
dos mais destacados em nível nacional e atuado 
como chefe da Casa Civil do Paraná, o senhor 
ficou quatro anos fora do cenário político. Por 
que o senhor teve essa opção? O senhor escolheu 
ser pré-candidato para novamente preencher 
a lacuna em termos de representatividade na 
região como um todo?

DILCEU SPERAFICO - Foi uma opção pes-
soal, pois na época senti que com seis mandatos 
tinha cumprido minha missão, e por entender 
a importância da renovação. Apoiei José Carlos 
Schiavinato (em memória), por isso abdiquei de 
ser candidato naquela oportunidade, uma vez 
que a região continuaria muito bem representada 
por Schiavinato.

n Sua aparição em Marechal Rondon teve Pedro 
Rauber como dobradinha, em 1994. Nas elei-
ções seguintes o senhor dobrou localmente com 
Ademir Bier. Recentemente o PP migrou para a 

 Dilceu Sperafico: 
“Estamos trabalhando 

para alcançar 
os 100 mil votos 

necessários para a 
nossa eleição, ainda 
como pré-candidato. 

Acreditamos que 
Bolsonaro tem 

condições de ser 
reeleito presidente 
ainda no primeiro 

turno” 

base de apoio do prefeito Marcio Rauber, já o 
MDB é oposição. Qual a receita para trabalhar 
eleitoralmente neste ano?

Desde 1994 tive parcerias, primeiro com Pedro 
Rauber, pai do prefeito Marcio, depois sempre 
dobrei com Ademir Bier, visto que me apoiou 
quando foi prefeito de Marechal Rondon. Hoje o 
PP é situação e o MDB oposição. Vejo isto como 
uma questão de responsabilidade, pois situação 
ou oposição deve haver no período eleitoral, ou 
seja, após isso o município deve ser bem repre-
sentado. Farei dobradinho no PP com Anderson 
Bento Maria, e no MDB com Ademir Bier. Sem 
distinção, faremos uma grande campanha para 
o Oeste ter maior representatividade.

n Sperafico, o senhor tem o respeito de lide-
ranças e cidadãos de Marechal Rondon e dos 
municípios próximos. Em se confirmando sua 
candidatura, quantos votos acredita receber 
em Marechal Rondon?

Os momentos do passado e do presente são 
diferentes em questão de votos. Pretendo estar 
presente no município no mandato, se eleito, 
representando quem votar ou não em mim. 
Evidente que espero grande votação devido ao 
bom trabalho do PP no município, e a dobradi-
nha com Ademir para trabalhar bem localmente.

n E no total de votos, quantos sufrágios pre-
cisa para ser eleito? Quantos votos entende ter 
possibilidade de fazer?

Na minha última eleição (em 2014) recebi 152 
mil votos. Neste momento vou trabalhar para 
alcançar 100 mil votos, o que é necessário para 
ter segurança no sentido de me eleger.

n O senhor vai dobrar com o ex-prefeito de 
Maripá, Anderson Bento Maria, em inúmeros 
municípios. Avalia que ele tem potencial para 
voos mais altos no cenário político?

Estou dobrando com o Anderson, ex-pre-
feito de Maripá, que conta com apoio em muitos 
municípios. O PP de Marechal Rondon estará com 
ele. O Anderson faz um trabalho preparatório 
muito grande, portanto sim, vemos que ele tem 
possibilidade de se eleger deputado estadual.

n Atualmente, o Progressistas é situação ao 
governador Ratinho Junior, e recentemente filiou 
Guto Silva - pré-candidato ao Senado. Quantos 
deputados almeja eleger a estadual e federal? 
Será possível eleger Guto Silva ao Senado e assim 
propor a renovação?

O PP está muito bem estruturado no estado 
do Paraná. Temos pré-candidatos em todas as 
regiões, tanto a estadual quanto a deputado 
federal, e a vinda do Guto Silva vai consolidar 
nossa chapa no estado. Nosso apoio ao governo 
do estado será ao Ratinho Junior e a presidente 
para Jair Messias Bolsonaro. Vemos a chance de 
eleger de cinco a seis deputados federais e de 
sete a oito estaduais.

n O deputado paranaense Ricardo Barros é líder 
do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. 
O senhor avalia que Bolsonaro tem possibilidade 
de se reeleger presidente, caso seja candidato?

Ricardo Barros, como líder do governo, faz um 
grande trabalho ao Paraná e ao Brasil, ajudando 
o presidente no Congresso Nacional. Acredito 
em um embate muito grande, sendo que pela 
demonstração da população em todo brasil, 
avalio a possibilidade do Bolsonaro se reeleger 
presidente ainda no primeiro turno.

n Qual sua mensagem aos eleitores e cidadãos 
tendo em vista o pleito deste ano?

Sobre a próxima eleição trago uma mensagem 
muito importante para toda a região Extremo Oeste. 
Com a perda do deputado Schiavinato ficamos sem 
representantes no Congresso Nacional e em nível 
estadual também, pois houve pleito sem sucesso 
em Toledo e Marechal Rondon, então ficamos 
defasados. Chega o momento de a população 
lembrar que a representatividade é imprescindível, 
ou seja, precisamos eleger deputados estaduais 
e federais da nossa região para trazer benefícios 
ao nosso povo. Observamos que o Judiciário 
não anda de acordo com a Constituição Federal. 
Assim, faz-se necessário reeleger nosso capitão, 
Jair Bolsonaro, para continuar com este grande 
trabalho no Brasil e possivelmente colocar em 
ordem para que haja harmonia entre os três 
poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo.
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Após dois anos sem a tradicio-
nal Expo Rondon - consolidada 
como vitrine regional para cele-
brar o aniversário do município de 
Marechal Cândido Rondon - em 
virtude da pandemia da Covid-19, 
a administração municipal con-
firmou a realização do evento 
neste ano. A Expo Rondon está 
programada para os dias 21 a 
25 de julho (quinta a segunda-
-feira), tendo por local o parque 
de exposições.

Por meio da portaria nº 
476/2022, de 14 de abril, e publi-
cada em Diário Oficial Eletrônico 
fica instituída a Comissão Central 
Organizadora (CCO) responsável 
pela organização dos festejos dos 
62 anos de emancipação políti-
co-administrativa de Marechal 
Cândido Rondon e da Expo Ron-
don 2022.

A CCO tem como membros: 

prefeito Marcio Rauber, pre-
sidente; vice Ilario Hofstaetter 
(Ila), vice-presidente; Anderson 
Loffi, diretor-executivo (secretário 
municipal de Gestão de Governo); 
Claudio Köhler, diretor-presidente 
da Fundação Promotora de Eventos 
(Proem); Douglas Gauer, assun-
tos jurídicos (procurador-geral); 
Marcelo Portela, secretário-geral 
(secretário municipal de Adminis-
tração); Rodrigo Copetti, processos 
licitatórios. Demais funcionários 
públicos e representantes da socie-
dade organizada compõem a CCO 
em inúmeras frentes.

SHOWS
Na segunda-feira (09), Ander-

son Loffi e Claudio Köhler anun-
ciaram os quatro shows progra-
mados para acontecer no Estádio 
Municipal Valdir Schneider.

No dia 21 de julho (quinta-feira), 

FESTIVIDADE SERÁ REALIZADA DE 21 A 25 DE JULHO. ARTISTAS DE RENOME 
NACIONAL SE APRESENTARÃO EM MARECHAL RONDON

Expo Rondon volta com 
tudo e grandes shows 
integram a programação

Maiara e 
Maraísa sobem 

ao palco em 
25 de julho, 
aniversário 
dos 62 anos 
de Marechal 

Rondon

a partir das 23h, a dupla Hugo 
e Guilherme se apresentará aos 
rondonenses e visitantes de outros 
municípios.

Já em 22 de julho (sexta-feira) 
será a vez de João Neto e Frederico; 
no sábado, 23, a dupla Mato Grosso 
e Mathias animará o público.

No dia 25 de julho (segunda-
feira), às 21h, Maiara e Maraísa 
sobem ao palco para animar 

o público na data em que o 
município comemora 62 anos 
de emancipação.

A portaria com a relação de 
shows foi divulgada na edição de 
terça-feira (10) do Diário Oficial 
Eletrônico.

Os organizadores adiantam que 
haverá apresentação de cantor 
gospel e culto ecumênico, com 
data a ser definida.

PROGRAMAÇÃO
Além dos shows com artistas de 

renome nacional, a grade completa 
da programação alusiva aos 62 anos 
do município de Marechal Rondon 
será contemplada pela Expomar, 
Expopecuária, Concurso Nacional 
do Boi no Rolete, Rodeio, Prova 
dos Três Tambores, apresentações 
de artistas locais e regionais, gas-
tronomia típica e muita diversão.  

Dupla Hugo e Guilherme
 se apresenta no dia 21

João Neto e Frederico animarão 
o público na noite de 22 de julho

No dia 23 será a vez de Mato 
Grosso e Mathias
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O Governo do Estado transferiu R$ 
55.099.851 no período compreendido de 
1º de janeiro a 30 de abril deste ano aos 
municípios de Entre Rios do Oeste, Merce-
des, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro 
Pontes e Marechal Cândido Rondon.

O montante do quadrimestre se refere 
ao Imposto sobre Comercialização de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a 
Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), 
Fundo de Exportação e Royalties do Petró-
leo. Trata-se de dados obtidos no Portal da 
Transparência do Governo do Paraná.

Os valores mais expressivos da micror-
região foram transferidos a Marechal Ron-
don, com total de R$ 30.074.903, dos quais 
R$ 18.898.490 provenientes de ICMS; R$ 
10.914.488 de IPVA; Fundo de Exportação 
com R$ 257.923,54; e Royalties do Petróleo, 
com R$ 4.002.

Em segundo lugar está Nova Santa Rosa, 
que recebeu R$ 7.808.160. O ICMS gerou 
R$ 5.660.757, IPVA R$ 2.068.722, Fundo de 
Exportação R$ 77.482, e Royalties do Petró-
leo com R$ 1.198.

Quatro Pontes aparece na sequência, 
com R$ 4.561.842 no primeiro quadrimes-
tre. ICMS respondeu por R$ 3.261.598; IPVA, 
R$ 1.255.130; Fundo de Exportação,  

R$ 55 milhões
E M  T R A N S F E R Ê N C I A  D E  R E C E I T A 

SEIS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO FORAM 

CONTEMPLADOS COM OS 
RECURSOS NOS QUATRO 

PRIMEIROS MESES DESTE ANO

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

R$ 63.087.021,30

MERCEDES

 R$ 9.341.240,19

NOVA SANTA ROSA

R$ 17.877.666,30

PATO BRAGADO

R$ 8.621.327,22

QUATRO PONTES

R$ 10.025.114,69

R$ 118.744.707,47

ENTRE RIOS DO OESTE

R$ 9.792.337,77

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

SOMATÓRIO

TODO O PARANÁ R$ 9.856.803.233,88

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

R$ 30.074.903

MERCEDES

 R$ 4.372.141

NOVA SANTA ROSA

R$ 7.808.160

PATO BRAGADO

 R$ 3.844.334

QUATRO PONTES

R$ 4.561.842

R$ 55.099.851

ENTRE RIOS DO OESTE

R$ 4.438.471

JANEIRO A ABRIL DE 2022

SOMATÓRIO

TODO O PARANÁ R$ 4,67 bilhões

R$ 44.423; Royalties do Petróleo, R$ 690. Já 
Entre Rios do Oeste foi contemplado com 
R$ 4.438.471, dos quais: R$ 3.328.246 de 
ICMS; R$ 1.064.388 de IPVA; R$ 45.131 via 
Fundo de Exportação; e R$ 750 de Royalties 
do Petróleo.

Mercedes recebeu R$ 4.372.141 no perí-
odo analisado, respectivamente:  
R$ 3.044.493 de ICMS; R$ 1.285.681 de 
IPVA; R$ 41.321 através do Fundo de Expor-
tação; e R$ 644 de Royalties do Petróleo. 
Para finalizar, Pato Bragado foi beneficiado 
com R$ 3.844.334 de janeiro a abril deste 
ano, dos quais: ICMS com R$ 2.853.820; 
IPVA, R$ 951.099; Fundo de Exportação, 
com R$ 38.810; e R$ 604 de Royalties do 
Petróleo.

l Paraná
A Secretaria de Estado da Fazenda 

depositou nas contas dos municípios para-
naense nos quatro primeiros meses deste 
ano R$ 4,67 bilhões referentes aos repasses 
de Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), Fundo de Exportação (FPEX) e 
Royalties do Petróleo.

Em janeiro de 2022 foram repassados 
aos cofres das 399 prefeituras paranaen-
ses R$ 1,59 bilhão; em fevereiro, R$ 960 
milhões; em março, R$ 1,15 bilhão; e no 
mês de abril foram transferidos mais R$ 
963,1 milhões. 

Dados do Sistema Integrado de Acom-
panhamento Financeiro (Siaf) da Secretaria 
da Fazenda demonstram que o repasse de 
ICMS aos municípios foi de R$ 2,73 bilhões 
no primeiro quadrimestre do ano, o que 
corresponde a mais da metade da transfe-
rência total.

De janeiro a abril, foram depositados nas 
contas das prefeituras R$ 1,9 bilhão refe-
rentes aos repasses do IPVA. A transferência 
deste imposto é dividida meio a meio entre 
o Estado e municípios.

Já o Fundo de Exportação resultou 
num aporte de R$ 37,4 milhões aos cofres 
municipais, enquanto os royalties de petró-
leo somaram R$ 579 mil em repasses nos 
quatro primeiros meses deste ano. 

l Aplicação
No tocante à aplicação dos recursos arrecadados por meio do ICMS 

e do IPVA, a lei estabelece que os municípios precisam investir no 
mínimo 25% na Secretaria de Educação e pelo menos 15% na Saúde.

Marechal 
Rondon: R$ 
18,8 milhões 
em ICMS de 

janeiro a abril

O município ainda 
recebeu R$ 10,9 
milhões referentes ao 
IPVA no período

Comércio e 
serviços também 
respondem por 
valores significativos 
nos municípios 
adjacentes

Ü

Ü

Ü

FOTOS: TRIBUNA DO OESTE



Municípios10 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
12 de maio de 2022

Mercedes prossegue com 
melhorias nas estradas rurais

ALÉM DE APLICAR SOLO-BRITA E CASCALHO, OUTROS INVESTIMENTOS ESTÃO PREVISTOS Ü

 O início do mês de maio mar-
cou a abertura da programação 
em celebração ao Mês da Indústria 
para os associados da Associação 
Comercial e Empresarial de Marechal 

Cândido Rondon (Acimacar).
Nos dias 03 e 04, um grupo 

composto por dez associados 
do setor, junto ao secretário de 
Desenvolvimento Econômico do 

município, Valdir Port, marcaram 
presença na 3ª edição da Feira 
Internacional de Máquinas e Equi-
pamentos (Feimec), realizada em 
São Paulo.

A administração de Mercedes 
prossegue realizando melhorias 
nas estradas do interior do muni-
cípio. Várias linhas estão sendo 
contempladas, entre elas: Sanga 
XV, Gleba, Beira-Rio e a Comu-
nidade de Três Irmãs.

“Nesta etapa o investimento 
direto do município é de cerca de 
R$ 50 mil em solo-brita. Iremos 
contemplar aproximadamente 
cinco quilômetros. Trata-se de 
mais um compromisso da admi-
nistração Laerton Weber e Alex 
Graunke que está sendo cumprido”, 
pontua o secretário de Viação e 
Obras, Jacson Lucian. 

Jacson ainda destaca que além 
de aplicar solo-brita e cascalho 

O prefeito de Nova Santa Rosa, 
Norberto Pinz, acompanhado do 
vice Noedi Max Hardt e do vereador 
Ari Schmidt, cumpriu agenda nesta 
semana em Curitiba. Na Capital do 
estado, as autoridades nova-san-
ta-rosenses foram recepcionadas 
por Ademir Bier, que atua na Casa 
Civil do Governo do Estado.

Norberto, Noedi e Ari estiveram 
reunidos na Secretaria do Desen-
volvimento Urbano e de Obras 
Públicas do Paraná (SEDU), onde 
foram recebidos pelo diretor-geral 
Lúcio Tasso. Na sequência as auto-
ridades estiveram na Casa Civil, 

 Os rondonenses Lucas 
Uecker e Rafaela Giesel 
Machado se destacaram 

na Prova dos Três 
Tambores disputada 

no fim de semana, em 
Toledo. Trata-se da 1ª 
etapa do Campeonato 
Paranaense de Rodeio 

de Três Tambores. Lucas 
classificou-se em 4º lugar, 
enquanto Rafaela faturou a 
5ª colocação na categoria 

rodeio mirim. 

nas estradas rurais, outros grandes 
investimentos estão em anda-
mento no município. 

“Nossa previsão é fazer 
estas melhorias em mais de 25 

quilômetros de estradas rurais em 
Mercedes. Além do mais, estamos 
concluindo o asfaltamento com 
CBUQ no Loteamento Schug e na 
Linha Beira-Rio. Recentemente 

finalizamos o projeto de asfalto no 
Loteamento Renascer e já nesta 
semana iremos licitar o asfalto 
que dá acesso à Linha Sanga 
Forquilha”, conclui.  

Sanga XV, Gleba, 
Beira-Rio e Três Irmãs 
são contempladas 
pelo benefício

DIVULGAÇÃO

Rondonenses participam de Feira 
Internacional de Máquinas e Equipamentos

 Missão técnica contou com participação de empresários de Marechal Rondon, Toledo e Cascavel 

onde se reuniram com Ademir 
Bier para dar encaminhamento a 
inúmeras demandas. Eles também 

Autoridades de Nova Santa Rosa cumprem agenda na Capital

Autoridades nova-santa-rosenses acompanhadas de Ademir BierÜ

estiveram na Secretaria de Justiça 
e Família, tendo sido atendidos 
pelo secretário Rogério Carboni. 

DIVULGAÇÃO

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

Ü

DIVULGAÇÃO

 Jovens 
rondonenses se 
destacam nos 
Três Tambores

O Sicredi e a Associação Comer-
cial e Empresarial de Quatro Pontes 
- ACIQUAP inauguraram na manhã 
desta segunda-feira (09) o “Espaço 
do Associado” na agência de Quatro 
Pontes. A ideia, segundo a gerente 
da agência, Elaine Sanders, é fazer 
com que o associado se sinta ainda 
mais presente na agência, tendo 
a oportunidade de colocar em 
exposição seus produtos.

“É um espaço permanente 
onde associados do Sicredi e da 
ACIQUAP poderão expor seus pro-
dutos. Unindo o associativismo e 
ao cooperativismo de crédito, a 
nossa parceria com a ACIQUAP é 
de longa data e assim encontramos 
uma excelente oportunidade de 
desenvolver uma ação em con-
junto para beneficiar associados 
de ambos. Sempre falamos que a 
agência é o local do associado, que 
ele deve se sentir em casa, e agora 
isso se concretiza com um espaço 
exclusivo para ele onde ele pode 
trazer um pouco de sua empresa 
para dentro do Sicredi. Um dos 
nossos grandes diferenciais é o 
relacionamento e a proximidade 
com o associado e assim colocamos 
em prática”, disse, Elaine. 

Sicredi e ACIQUAP inauguram “Espaço do 
Associado” na agência em Quatro Pontes

“Estamos muito felizes com essa 
iniciativa onde reforçamos mais 
uma vez a parceria existente entre 
Sicredi e ACIQUAP. Em ações que 
irão beneficiar nossos associados 
sempre estaremos juntos. Deseja-
mos que seja um espaço que traga 
boas oportunidades de visibilidade 
e negócios para as empresas qua-
tropontenses”, disse Ivete Krüger, 
Presidente da ACIQUAP e também 
membra do Conselho Fiscal da 
Sicredi Aliança PR/SP.

COMO EXPOR NO 
“ESPAÇO DO ASSOCIADO”?

Para expor no “Espaço do 
Associado” basta entrar em con-
tato com a Secretaria da ACIQUAP 
pelo telefone 3279-1254 e realizar 
o agendamento que segue uma 
ordem de reservas.
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HORÓSCOPO

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:
Dissolva a gelatina conforme

as instruções da embalagem.
Reserve. Em uma panela

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

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.
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 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 repensar 
suas relações familiares e rotina na 
casa. O céu do momento também 
traz oportunidades financeiras, 
mas pede atenção aos gastos 
impulsivos. É um bom momento 
para iniciar algo novo no trabalho 
ou na saúde.

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.

Valorize-se mais, canceriano, e 
saiba se colocar em primeiro lugar. 
O céu da semana é movimentado e 
boas novidades podem chegar até 
você. Nos assuntos profissionais, 
algo novo pode acontecer. Busque 
autoconhecimento. 
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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 ótimo momento para organizar 
sua rotina e viver melhor. 
Busque mais saúde e bem-estar. 
Grandes projetos podem surgir 
em seu trabalho e ter a rotina 
organizada vai ajudar a aproveitar 
as oportunidades. Cuide da sua 
imagem.
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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.
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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-
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Grandes mudanças se aproximam, 
virginiano, e isso pode trazer grandes 
ganhos, mas é preciso avaliar os 
riscos para evitar perdas. Mercúrio 
retrógrado mexe com você e é 
importante aproveitar essa fase 
pra repensar coisas importantes 
sobre carreira e destino.
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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
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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
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

O céu da semana é importante e 
pode ser uma boa oportunidade para 
colocar algumas coisas em prática. 
O desafio pode estar entre conciliar 
questões profissionais e assuntos 
pessoais, e para saber o que fazer 
o ideal é se manter firme nos seus 
valores e propósitos.
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 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.

Fase ideal para planejar novidades 
pessoais, capricorniano, como 
mudanças ou reformas em casa, 
casamento ou qualquer outra coisa 
dessa natureza. É hora de rever e 
repensar a rotina e a forma como 
tem cuidado da sua saúde.

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?
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ao meio, por cima. Com uma colher
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Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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:

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
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e coloque os morangos cortados
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O céu da semana pode trazer uma 
boa notícia ou novidade. Preste 
atenção ao que te falam e pelo 
menos escute propostas que chegam. 
Suas relações ficam movimentadas 
por esses dias e vale a pena se 
perguntar o que você quer de fato.

Um bom momento para organizar 
sua vida, repensando o que quer para 
o futuro. Grandes novidades podem 
acontecer em seus relacionamentos 
ou vir a partir deles. O céu da 
semana favorece fazer contatos 
e a divulgação do seu trabalho.

Mercúrio fica retrógrado, geminiano, 
e isso impacta diretamente sua vida. 
É hora de rever valores, atitudes 
e comportamentos. O momento 
é favorável para novidades, mas 
desde que sejam bem pensadas e 
organizadas. Alinhe seus objetivos.

Vem novidade grande pela frente! A 
chegada de Júpiter em Áries movimenta 
sua vida e pode trazer novos e 
importantes acontecimentos. A semana 
é tudo de bom para colocar algo novo 
em prática, mas é importante rever e 
revisar tudo antes de colocar no ar.

A Lua é crescente em Leão e isso mexe 
com suas emoções. É uma boa semana 
pra cuidar do corpo, da imagem e 
do visual e tomar decisões novas em 
sua vida. Você pode planejar cursos 
e viagens para os próximos meses, 
eles serão importantes.

É hora de rever relações para ter certeza 
do que está ou não funcionando em 
cada uma delas. O céu da semana 
traz novidades importantes em termos 
de amor, criatividade e vida social. 
Viagens e estudos são super bem-
vindos também.

HumorHumor

INGREDIENTES: 

MODO DE PREPARO: 

Jogo dos sete errosJogo dos sete erros

Costelinha 
na panela 

de pressão

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VO
CACHECOL
ASICHEAP

ARCOSAAI
TOERUPIL

MÃEDESANTO
BOFEGREAT

PLUMAGAMO
SOUSAGRADE

SMCHARP
TIMOSOR

FANTASTICO
OLEITUOV

NASIRARA
DESCOLADOS

O governo
que "res-
suscitou" 
o Fusca

A respon-
sável pelo 
terreiro no
Candomblé

Dedo de
(?), pico
na Serra 

dos Órgãos

Maurício de
(?), criador
da Turma
da Mônica

Bebida
feita com

folhas

Grupo mu-
sical como
o Madriga-

le (MG)

Anno
Domini
(abrev.)

Animal
conhecido

como
papa-mel

Que são 
desemba-
raçados e 
ativos (gír.)

Brado clássico nas
arenas de touradas

"Amor e fé, (?) 
obras se vê" (dito)

Cidade
paulista

Saco, em
francês

Barato,
em inglês
Ver, em
inglês

Grandioso,
em inglês
Macintosh

(abrev.)

Papa de
batata
(Cul.)

Dizer não

Brincadeira
de torcidas
Profissio-
nal que

testa o de-
sempenho
de carros

novos

Rivais cariocas que 
venceram o campeonato

brasileiro quatro vezes (fut.)
Cair; es-
tatelar-se

(pop.)

Organização dos Esta-
dos Ame-
ricanos
(sigla)Época da fertilidade das fêmeas

Álbum de
Caetano
Pequena

briga

Correspondência com
foto usada como lem-

brança turística de
um lugar Acessório

de roupas,
típico do
inverno

Assim, em
espanhol

Armas pro-
pulsoras

de flechas

Macho
(gíria)
Pena 

de aves

Mamífero 
semelhante
ao veado
Mal-estar

Item de
segurança 
em janelas
Ultrajante

(?) Lopes, 
repórter in-
 vestigativo
Admirável

Radiopatru-
lha (abrev.)
Saudação
informal

Sufixo de
"faltoso"
Nesse
caso

3/así — sac — see. 4/gamo. 5/cheap — great — irara. 6/chapar.

 Aniversário da filha
Um dia, ao sair do trabalho, um homem lembra que é 
aniversário de sua filha e se dirige a toda velocidade a uma 
loja de brinquedos. 
- Quanto custam as bonecas Barbie que estão na vitrine? 
- perguntou ao balconista.
- Qual delas o senhor quer saber? Tem a Barbie ginasta, 
a Barbie que vai às compras, a Barbie banhista, a Barbie 
astronauta e a Barbie patinadora. Todas essas bonecas 
custam 20 dólares. E tem também a Barbie divorciada, 
que custa 265 dólares.
Sem acreditar no que acabara de ouvir, o homem exclama: 
- Quanto você disse!? Por que a Barbie divorciada custa 265 
dólares e todas as outras saem por apenas 20?
- É que a Barbie divorciada inclui o carro do Ken, a casa do 
Ken, o iate do Ken, os móveis do Ken, o computador do Ken... 
e um dos amigos do Ken. - responde o balconista, suspirando. 

Tempere a carne com limão e sal. Cubra o fundo 
da panela de pressão com a cebola por baixo e os 
outros ingredientes. Não coloque água. Tampe 
a panela e leve ao fogo, a partir do momento 
que começar a pressão deixe em fogo baixo 
por 30 minutos. Desligue e deixe a pressão sair 
naturalmente. Prove o sal. Coloque numa forma 
e leve ao forno só para dourar a carne, menos 
de dez minutos. Sirva com batata palha e com 
o caldo que se formou no fundo.

l 1,5 Kg de costelinha de porco;
l 2 cebolas grandes fatiadas;
l 2 tomates picados;
l 2 cenouras picadas em palitos;
l Azeite, sal, alho, limão.
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cristinekempp@gmail.com

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

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

Aniversariantes da Semana  
l QUINTA (12)

Iara Lang, Angela Prestes, Indiara Vignaga, Luiz Haab, Guido 
Herpich, Thiago Aquino, Terezinha Silva, Edemar Maleina Fischer, 
Joceliane Gatti, Maria Rodrigues, Juciane Brum

l SEXTA (13)
Severino Walziniak, Adriane Bier, Sissa Tobaldini, Janice Roos 
Hachmann, Mirian De Fatima Bueno, Ivan Roberto Kochan

l SÁBADO (14)
Dario Loch,  Anna Carla Miranda, Taiani Friske Joner, Helga 
Waldow, Indianara Morais Becker, Andressa Auler, Claudemir 
Bohling, Adriane Aline Wust, Helga Waldow, Evandro Andrejeski, 
Selma Augusta Moraes Gisch, Márcia Weizmann, Rose Kramer, 
Rodrigo Benitez, Gunther Herpich

l DOMINGO (15)
Luiz Alflem, Elsa Siminski,  Daiane Maia, Fabio Barros, Cleonildo 
Bonfim,  Gregorio Rosin, Giovani Muriel Paetzold, Elenita Kortez, 
Alexandre Adriano

l SEGUNDA (16)
Eliane Follmann, Nelse Pahl Rutke Rutke, Iracema Henz, Selei 
Karling Santos, Vanderlei José Rassveiler, Celia Schneider, 
Francieli Pasqualoto Rieger, Claudia Lutz Almeida, Daiane 
Niederle, Patricia Borges, Elio Rusch

l TERÇA (17)
Maicon Schöninger, Thais Spier, Marilete Francisco, Daniel Jose 
Both Weiznmann, Geisieli Gonçalves, Rosane Ribeiro, Rosane 
Ribeiro, Erica Santos, Cristina Pacheco, Katia Eckhardt, Cristiane 
Fleming, Vanessa Beuter

l QUARTA (18)
Graciele Beatris, Fabinha Lembeck, Schaiana Hack Mena, Elaine 
Lago, Carmen Matter Zastrow, Adriel Marcelo 

 O deputado estadual Elio Rusch é quem completa mais um ano de vida na próxima 
segunda-feira (16). Na foto ele está acompanhado da esposa Alita

O tim tim da semana 
vai para o empresário 

rondonense Guido 
Herpich, que hoje 
(12) completa mais 

um ano de vida. 
Parabéns!

A secretária de Educação e Cultura de Mercedes, Juciane Brum é quem também está 
de aniversário hoje (12). Felicidades!

Nas lentes de Leila Fotografias, o registro do momento em família de Tainara e 
Tiago com o filho Noah

Os diretores do Tribuna do 
Oeste, Cristine Kempp e 

Dário Loch prestigiando o 
lançamento dos festejos dos 

30 anos de Mercedes. Na 
foto estão acompanhados 

do prefeito Laerton, da 
primeira-dama Lizandra, 
do vice-prefeito Alex e do 
presidente da Câmara do 

Vereadores Ezio

Ricardo e Tucy 
Lorenzatto em recente 
visita à Câmara dos 
Deputados Federais 
em Brasília. Eles são de 
Nova Santa Rosa
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Lançada a programação 
comemorativa aos 
30 anos de Mercedes

CONCURSO DE MISS, CAFÉ COLONIAL, EXPOSIÇÃO, SHOW E GASTRONOMIA INTEGRAM AS 
ATRAÇÕES

Ü

Evento realizado na manhã 
de segunda-feira (09), na Casa 
da Cultura de Mercedes, marcou 
o lançamento da programação 
alusiva ao aniversário de 30 anos 
de emancipação político/adminis-
trativa do município.

Diversas autoridades estiveram 
presentes no evento que contou 
com a degustação de alguns pro-
dutos do café colonial.

ENTRE OS ATRATIVOS DA 
PROGRAMAÇÃO ESTÃO:

l 20 de maio: Miss Mercedes;
l 27 e 28 de maio: Café Colonial;
l 09, 10 e 11 de setembro: Exposi-
ção do Comércio, show com Teo-
doro e Sampaio, Costelão Recheado 
e outras atrações;
l 13 de setembro: Desfile Cívico;
l 19 e 20 de novembro: Pesca da 
Corvina e do Tucunaré.

 FOTOS: DIVULGAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO
“Nossa prioridade é realizar 

uma festa que não tenha um custo 
muito alto e que seja voltada para as 
famílias mercedenses. Nossa admi-
nistração está focada em investir o 
dinheiro em estradas, na saúde, na 
educação, onde o município pos-
sui maiores necessidades. Mesmo 
com um orçamento reduzido, esta-
mos preparando diversos atrativos 
para comemorarmos os 30 anos 

de Mercedes”, ressalta o prefeito 
Laerton Weber.

CAFÉ COLONIAL
Foram iniciadas as vendas 

das fichas para o café colonial 
de Mercedes, que contempla em 
torno de 60 pratos, entre eles: 
bolos, doces, cucas, tortas doces 
e salgadas, strudel, risoles, pães, 
bolachas, roscas, frios, embuti-
dos, chimiers, entre outros. A 

organização do café colonial é 
de responsabilidade do Provopar, 
com o apoio da administração 
municipal, dos clubes femininos 
e patrocinadores.

A primeira-dama e presidenta do 
Provopar, Lizandra Weber, destaca 
que as fichas estão sendo comer-
cializadas de forma antecipada na 
prefeitura e com as integrantes dos 
clubes femininos de Mercedes, ao 
valor de R$ 50,00. 

Autoridades e convidados 
prestigiaram a apresentação 
das atividades contempladas 

na programação

Primeira-dama Lizandra 
Weber, presidente do Provopar: 
fichas ao delicioso café colonial 

estão à venda

Ü
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Pato Bragado investirá mais 
de R$ 2,2 milhões em novo 
espaço ao setor industrial 

VALOR FOI DEFINIDO APÓS REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. SERÁ APLICADO EM 
BARRACÃO COM ÁREA DE 1.484 M²

Ü

 O Lions Clube de Entre Rios 
do Oeste pede a colaboração da 
comunidade local na compra de 
fichas da Pizza Solidária.

Quem comprar a pizza estará 
ajudando o Lions no desenvolvi-
mento dos seguintes programas: 
Aquisição de equipamentos para 
o banco de equipamentos orto-
pédicos como cadeiras de rodas, 
muletas, bengalas entre outros 
que são cedidos a quem neces-
sita; Programa de acuidade visual 
através de consultas e aquisição 

de óculos para crianças do ensino 
fundamental; Auxílio ao Hospital do 
Câncer de Cascavel (UOPECCAN), 
beneficiando também moradores 
do município.

O presidente do Lions Clube de 
Entre Rios do Oeste, Albani Pacheco, 
reforça que as fichas podem ser 
adquiridas com qualquer integrante 
do Lions. O valor da ficha é R$ 
40,00 e as pizzas serão entregues 
no dia 21 de maio no pavilhão da 
Igreja Católica. Mais informações 
pelo WhatsApp (45) 99962-2165.

 O prefeito de Pato Bragado, 
Leomar Rohden, o Mano, assinou 
na segunda-feira (09) o contrato 
para construção de um barracão 
em área de propriedade do municí-
pio, zona industrial, às margens da 
PR-495, ao lado da Hiléia Indústria 
de Produtos Alimentícios.

O ato foi assistido pelo 

 Nesta quinta-feira (12) 
será finalizado o crono-

grama de maio da coleta 
seletiva no interior de Qua-
tro Pontes, contemplando 

as Linhas Guará, João 
Pessoa, São João, Tereza, 

São José, Mato Grosso, Três 
Vizinhos, Souza Naves e Itá. 
Os produtores rurais devem 

separar corretamente os 
materiais, pois, caso con-

trário, não serão recolhidos 
pela Tecnurbe, empresa 
licitada pela prefeitura. 

A separação inadequada 
prejudica o trabalho da 
Associação Quatropon-

tense de Catadores (AQC) e 
enviar todo tipo de lixo não 
é permitido porque a AQC 
trabalha só com reciclagem 
de materiais secos e limpos. 
Deste modo, os produtores 
devem enviar apenas aquilo 
que é possível reutilizar e os 
materiais devem ser colo-
cados dentro de big bags, 
sacos de sementes agríco-
las ou de ração. As lonas 
devem estar enroladas e 
amarradas com cordas.

A AQC recebe diferen-
tes tipos de materiais do 
interior, como caixas de 

papelão, big bags, sacos de 
ração, lona preta e amarela, 
latas, plásticos, papel, suca-

tas em geral, vidros (não 
temperados), entre outros, 
contudo, não são aceitas 

embalagens de agrotóxicos, 
seringas, bainha de inse-
minação, agulhas, pneus, 

roupas, cobertas, tapetes e 
outros materiais.

Interessados na coleta 
junto à propriedade rural 

devem agendá-la pelo 
telefone 3279-8145, com a 
diretora do Departamento 
de Ação Ambiental, Rosa 

Maria Sulzbach.

vice-prefeito John Nodari, o secretá-
rio de Indústria, Comércio, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico, 
Volmir Wollmann, secretário de 
Planejamento, Lucas Blatt, enge-
nheiro civil, Lucas Decarli Bottega, 
secretária de Finanças, Ana Caro-
lina Specht e o representante da 
empresa vencedora da licitação, 

 Assinatura do contrato pelo 
prefeito Mano, assistido por 

secretários, representante 
da empresa vencedora do 
processo licitatório e setor 

de engenharia 

Eder Cesar Garcia de Sousa Filho.
Conforme o secretário Volmir 

Wollmann, o barracão terá área 
construída de 1.484 m². O inves-
timento será de R$ 2.238.391,22, 
sendo que o valor foi definido 
após realização de processo 
licitatório, na modalidade de 
concorrência pública.

JANAÍNE PRIGOL

Ü

 O isopor está presente em 
embalagens, recipientes, na pro-
teção de eletro e eletrônicos novos, 
copos, caixas térmicas, entre outros. 
Sua reciclagem, muitas vezes, 
esbarra em problemas devido ao 
volume do material e o custo de 
transporte. Por isso, muitas vezes, 
o isopor acaba direto no aterro 
sanitário, onde leva em média 400 
anos para se decompor.

Marechal Cândido Rondon 
buscou uma solução para este 
passivo ambiental, por determi-
nação do prefeito Marcio Rauber. 
A prefeitura, através da Secre-
taria de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Sustentável, e do 
Departamento de Meio Ambiente, 
viabilizou uma máquina extrusora, 
que reduz o volume do material 
em mais de 95%.

O investimento foi de R$ 
69.405,66, através de convênio com 
o Ministério do Meio Ambiente. O 
equipamento está cedido para a 
Cooperativa dos Agentes Ambientais 
de Marechal Rondon (Cooperagir), 

e também pode ser utilizado pela 
Associação de Catadores Amigos 
da Natureza (Acan), entidades 
responsáveis pela recolha do lixo 
reciclável no município.

Conforme o engenheiro ambien-
tal da prefeitura, Marcos Chaves, 

Máquina garante a destinação correta do isopor em Marechal 

Lions Clube de Entre 
Rios do Oeste realiza 

promoção Pizza Solidária Albani 
Pacheco é o 

presidente do 
Lions Clube 

DIVULGAÇÃO

a máquina realiza a moagem do 
isopor, que passa por uma peneira, 
sistema de rosca e ao final, por 
uma matriz extrusora. No processo 
final, ocupa pouco espaço e é fácil 
de ser armazenado, transportado 
e comercializado.  

 População pode 
colaborar deixando 

o produto limpo 
e seco, ao ser 

destinado para o 
lixo bom
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Nesta quinta-feira 
tem coleta seletiva 

no interior de 
Quatro Pontes
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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* 



CADERNO DE EDITAIS
Edição 213
Quinta-Feira, 12 de maio de 2022 1

Publicação de atos oficiais, editais, decretos, avisos de licitação, súmula, atas, desmembramentos e outras publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 
Município de Marechal Cândido Rondon torna público que fará realizar, às 
14:00 horas do dia 31 de maio  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) 
Rua Castelo Branco Construção de 

Centro de 
Referência de Ação 

Social 

328,00 m² 270 

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, 09 de maio de 2022. 
Marcio Andrei Rauber - Prefeito 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 20 de junho de 2022, às 09:00h, abertura de envelopes de habilitação da Concorrência 
Pública nº 05/2022, para a execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas da região central do 
município, na Rua Sete de Setembro, entre as ruas Natal e Espírito Santo, com área total de 
33.292,20m², com recursos através do Convênio nº 924680/2021/MDR/CAIXA, no valor máximo de 
R$2.676.753,99 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 12/05/2022, junto ao setor de 
compras da Prefeitura Municipal, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – Centro; Fone: 45 3284 8828 ou 45 3284 
8865, ou através do site do Município: link Licitações, Serviços, Consulta de Licitações, Escolhe a licitação, 
Detalhar, Visualização Licitação e Baixar. O edital será fornecido gratuitamente pela internet no site do 
Município ou impresso mediante requerimento protocolado. 
 Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 10 de maio de 2022. 
(a.a.) Marcio Andrei Rauber – PREFEITO. 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 

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

disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação 
da Comissão de Licitações, exarado no procedimento para a Aquisição de balaio, fio de nylon e 
eletrodos para a manutenção do Parque de Lazer do Distrito de Porto Mendes, conforme informado 
nos autos, acima referidos. Assim torno público a presente justificativa de Dispensa de licitação na forma 
seguinte:  

OBJETO: Aquisição de balaio, fio de nylon e eletrodos para a manutenção do Parque de Lazer 
do Distrito de Porto Mendes com prazo de entrega de 05 (cinco) dias após a solicitação. Para tanto, 
contratamos as empresas: Ponto Certo Máquinas Industriais Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 
04.774.088/0001-50, estabelecida na Rua Amapá, nº 920, Bairro Espigão, nesta cidade de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná; Panorama Produtos Agropecuários  Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 
01.172.468/0001-26, estabelecida na Avenida Maripá, nº 428, Centro, nesta cidade de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná; Agropecuária Campo Forte Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 04.608.920/0001-
48, estabelecida na Avenida Maripá, nº 3.114, Jardim Higienópolis, nesta cidade de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná, conforme documentos anexos ao processo, ao preço total de R$ 2.178,00 (Dois 
mil, cento e setenta e oito reais). O pagamento será efetuado conforme a realização da entrega e a 
apresentação da nota fiscal, em 05 (cinco) dias úteis. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21-06-
1993. 
Gabinete do Prefeito, em 06 de maio de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
 
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022  
   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 30 de maio de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes de habilitação da Tomada de 
Preços nº 09/2022 – PMMCR, para a Readequação de estradas rurais da Linha São Carlos no Distrito 
de Bom Jardim e do Lira – Vila Rural, no valor total máximo de R$ 151.929,84, 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 10-05-2022, 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 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 05 de maio de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022  
   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 31 de maio de 2022, às 09:00 h, abertura dos envelopes de habilitação da Tomada de 
Preços nº 011/2022 – PMMCR, para a Execução de reforma nas ciclovias das Ruas 7 de Setembro, 
Tiradentes e Santa Catarina, no valor total máximo de R$ 593.456,87, 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 10-05-2022, 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 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 06 de maio de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição pedras brita 01, 02 e 03, pedra marroada, pedrisco e pó de pedra destinados a consertos, 
conservação e manutenção geral de bens imóveis para as Secretarias Municipais. 
Valor Máximo: R$1.187.456,30 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 10 de maio de 2022, até às 08:29 horas do dia 25 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 25 de maio de 2022, na 
plataforma GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: GOV.BR - Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no GOV.BR - 
Portal de Compras do Governo Federal. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 09 de maio de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 
 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 01 de junho de 2022, às 09:00h, abertura de envelopes de habilitação da Tomada de 
Preços nº 013/2022, para a execução de pavimentação poliédrica na estrada rural do Lira, em direção à 
Vila Rural Santa Clara e em trecho da estrada rural da Linha São Carlos, com área de 12.444m², 
através de recursos do Convênio nº 035/2022 - SEAB., no valor máximo de R$1.000.055,53, 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 10/05/2022, junto ao Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura, sito à Rua Espírito Santo, nº 777 – Centro; Fone: 45 3284 8828 e/ou 
45 3284 8865. O edital será fornecido impresso mediante requerimento protocolado ou gratuitamente através 
do site: www.mcr.pr.gov.br, link Licitações, Serviços, Consulta de Licitações, localiza a licitação, Detalhar, Tipo 
Edital e Baixar. Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 09 de maio de 
2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber – PREFEITO. 
 
 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 
OBJETO: Serviço de consultoria e assessoria para avaliações documentais clínicas de saúde, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 55/2021, de 09/04/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: ELIZETE DE FATIMA JAREK 
CNPJ DA CONTRATADA: 11.535.058/0001-56 
REPRESENTANTE: Elizete de Fatima 
PRAZO: Execução: 09/10/2022 e Vigência: 09/11/2022 
VALOR: R$ 26.940,00 (vinte e seis mil novecentos e quarenta reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência em 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 04/05/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Elizete 
de Fatima. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6274fab40c222 
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 13/2021 
OBJETO: Construção de carneiras e gavetários no Cemitério da Sede Municipal. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 225/2021, firmado em 14/10/2021. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: EDIFIC CONSTRUÇÕES LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 11.317.416/0001-54 
RESPONSÁVEL: Jonathas Luis de Lima 
PRAZO: Execução: 16 de agosto de 2022 e Vigência: 16 de setembro de 2022 
VALOR: Inalterado 
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 04 (quatro) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Jonathas 
Luis de Lima. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6278fabe62844 
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 53/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP  
CNPJ: 20.649.395/0001-65 
REPRESENTANTE: DAIANE GENTILE MARANGONI 
OBJETO Aquisição De Óleo Lubrificante, Reagente Arla, Graxas, Filtros E Demais Materiais Para 
Manutenção Dos Veículos, Máquinas E Equipamentos Utilizados Pelas Secretarias Municipais. 
VALOR: R$ 6.440,88 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos). 
VALIDADE: 04/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 04/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62726a8e72ad6 
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 64/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 
CNPJ: 83.413.591/0003-18 
REPRESENTANTE: GIOVANI SURDI DEBASTIANI 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 72.964,00 (setenta e dois mil e novecentos e sessenta e quatro reais). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627269c68169a 
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 77/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: JULIO EDUARDO KELTE 
CNPJ: 21.698.285/0001-56 
REPRESENTANTE: JULIO EDUARDO KELTE 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de topografia cadastral dos distritos. 
VALOR: R$ 20.720,00 (vinte mil e setecentos e vinte reais). 
VALIDADE: 18/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 18/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p626bdac630ca8  
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 84/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: COMERCIAL ACTUS EIRELI 
CNPJ: 22.108.033/0001-92 
REPRESENTANTE: JEAN DIAS RODRIGUES 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais 
VALOR: R$ 42.538,00 (quarenta e dois mil e quinhentos e trinta e oito reais). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6273bf80b4a51   
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 92/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: WF12 DISTRIBUIDORA LTDA 
CNPJ: 43.697.175/0001-02 
REPRESENTANTE: JACINIR FIORI 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais 
VALOR: R$ 64.576,89 (sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6273c08235c4e   
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 104/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: MAIKON RODRIGUES E CIA LTDA 
CNPJ: 06.011.587/0001-10 
REPRESENTANTE: MAIKON RODRIGUES 
OBJETO: Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas para eventos e 
solenidades oficiais do município. 
VALOR: R$ 54.304,73 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e três centavos). 
VALIDADE: 09/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 09/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627a6a33285f6     
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2022 
 

O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Inexigibilidade nº 011/2022, para a 
contratação de empresa para realização de inscrições para participação de servidores municipais no 
evento denominado “MundoGEO CONNECT”, torna público a presente justificativa de inexigibilidade, na 
forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de empresa para realização de inscrições para participação de 
servidores municipais no evento denominado “MundoGEO CONNECT”. As inscrições serão realizadas 
conforme rotina descrita no Termo de Referência, anexo aos autos do processo. O prazo de execução será 
entre os dias 17 a 19 de maio de 2022, enquanto a vigência do contrato será de 30 (trinta) dias. O 
pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis. O valor máximo deste processo será de R$6.750,00 
(Seis mil, setecentos e cinquenta reais). Este objeto será executado pela empresa MUNDOGEO 
EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.294.888/0001-00, 
estabelecida na Rua Doutor Nelson Lins Albuquerque, nº 110, Bairro Bom Retiro, Município de Curitiba, 
Estado do Paraná, através de Inexigibilidade de Licitação. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, inciso II e Artigo 13, inciso I, da Lei de 
Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93. (a.a.) Gabinete do Prefeito, em 05 de maio de 2022. Marcio 
Andrei Rauber - Prefeito 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 023/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para análise estrutural da cenotécnica, contemplando as 
varas cênicas, urgimento, contrapesos e demais elementos de fixação, no Teatro Municipal. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Werlang Engenharia Ltda 
CNPJ DO CONTRATADO: 37.671.604/0001-70 
REPRESENTANTE: Gabriel Henrique Werlang 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$6.500,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 04 de maio de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Werlang Engenharia Ltda. Testemunhas: Junior Paulinho Niszczak, Secretário Municipal de 
Cultura e Roselaine Feiden, Fiscal de Contrato - SMC 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p62740091d0386 
ou diretamente no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: MIORANDO & CIA LTDA 
CNPJ: 03.969.016/0001-03 
REPRESENTANTE: ENIO CARLOS MIORANDO 
OBJETO: Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas para eventos e 
solenidades oficiais do município. 
VALOR: R$ 290.306,00 (duzentos e noventa mil e trezentos e seis reais). 
VALIDADE: 09/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 09/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627a6b471dde6     
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 106/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME 
CNPJ: 09.185.999/0001-65 
REPRESENTANTE: JEAN MICHEL NECKEL 
OBJETO: Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas para eventos e 
solenidades oficiais do município. 
VALOR: R$ 405.933,00 (quatrocentos e cinco mil e novecentos e trinta e três reais). 
VALIDADE: 09/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 09/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627a6befbb223 
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 076/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 022/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de cronometragem para o Evento Ultra maratona de 12 horas de corrida 
de rua, em parceria com a ACORRERONDON. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Sheila dos Santos 
CNPJ DO CONTRATADO: 41.562.832/0001-89 
REPRESENTANTE: Sheila dos Santos 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$11.450,00 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 04 de maio de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Sheila dos Santos. Testemunhas: Diogo Ricardo Stimer Schneider, Secretário Municipal de 
Esporte e Lazer e José Carlos dos Santos, Fiscal de Contrato – SMEL. 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p627a4f513661e 
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 078/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 024/2022 
OBJETO: Aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) frascos de repelente para insetos para utilização dos 
servidores municipais, para proteção e prevenção a dengue. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: MESP PRODUTOS QUÍMICOS E HIGIÊNICOS LTDA 
CNPJ DO CONTRATADO: 33.714.038/0001-85 
REPRESENTANTE: Matheus Guilherme Spindulas 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$22.790,50 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 61, Parágrafo Único, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/1993 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon - PR, em 04 de maio de 2022 – Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e MESP PRODUTOS QUÍMICOS E HIGIÊNICOS LTDA. Testemunhas: Marcelo Silveira Portela, 
Secretário Municipal de Administração e Marciane Maria Specht, Secretária Municipal de Saúde. 
 
* Documento na íntegra disponível no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 026/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de refrigeração, com fornecimento de peças, para manutenção em 
equipamentos diversos pertencentes às escolas municipais e CMEI's. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Livi Comércio de Aparelhos de Refrigeração Eireli 
CNPJ DO CONTRATADO: 82.565.631/0001-12 
REPRESENTANTE: Marcia Livi 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias 
VALOR DO CONTRATO: R$14.741,00 
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 Livi Comércio de Aparelhos de Refrigeração Eireli. Testemunhas: Fernando Daniel Henz Volpato, 
Secretário Municipal de Educação e João Carlos Klein, Fiscal de Contrato - SMED 
 
* Documento na íntegra disponível no site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2022 
 
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: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 05.993.698/0001-07 
RESPONSÁVEL: Tatiana Trevisan. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/04/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos 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 Tatiana Trevisan. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p627523bf91ee0  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022 

 
O Presidente da Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon-PROEM, em 

cumprimento ao disposto no Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o parecer Jurídico corroborado 
pela deliberação da Comissão de Licitações, exarado no procedimento para a contratação da dupla Maiara 
e Maraísa para apresentação/show musical no dia 25 de julho, durante a realização da Expo Rondon 
2022, conforme informado nos autos, acima referidos. Assim torno público a presente justificativa de 
inexigibilidade na forma seguinte:  

OBJETO: Contratação da dupla Maiara e Maraísa para apresentação/show musical no dia 25 de 
julho, durante a realização da Expo Rondon 2022. A execução se dará no dia 25 de julho de 2022, durante 
a realização da Expo Rondon 2022 e a vigência será até dia 10 de agosto de 2022 e será realizado conforme 
acordado na proposta. O pagamento será realizado em 50% (cinquenta por cento) após a assinatura do 
contrato e 50% (cinquenta por cento) restante no primeiro dia útil após o evento (26/07/2022), através 
de transferência bancária, e após a apresentação da Nota Fiscal e CND´s necessárias. O valor máximo deste 
processo será de R$303.500,00 (Trezentos e três mil e quinhentos reais). Este objeto será executado pela 
empresa SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
26.636.436/000165, estabelecida na Avenida E, nº 1470, Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, estado de 
Goiás, através de Inexigibilidade de Licitação. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, de 21-06-
93. Gabinete do Presidente, em 05 de maio de 2022. (a.a.) Claudio Roberto Kohler - PRESIDENTE 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022 

 
O Presidente da Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon-PROEM, em 

cumprimento ao disposto no Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o parecer Jurídico corroborado 
pela deliberação da Comissão de Licitações, exarado no procedimento para a contratação da dupla Hugo e 
Guilherme para apresentação/show musical no dia 21 de julho, durante a realização da Expo Rondon 
2022, conforme informado nos autos, acima referidos. Assim torno público a presente justificativa de 
inexigibilidade na forma seguinte:  

OBJETO: Contratação da dupla Hugo e Guilherme para apresentação/show musical no dia 21 
de julho, durante a realização da Expo Rondon 2022. A execução se dará no dia 21 de julho de 2022, 
durante a realização da Expo Rondon 2022 e a vigência será até dia 10 de agosto de 2022 e será realizado 
conforme acordado na proposta. O pagamento será realizado em 50% (cinquenta por cento) após a 
assinatura do contrato e 50% (cinquenta por cento) restante após o evento, no dia 26/07/2022, através 
de transferência bancária, e após a apresentação da Nota Fiscal e CND´s necessárias. O valor máximo deste 
processo será de R$235.000,00 (Duzentos e trinta e cinco mil reais). Este objeto será executado pela 
empresa SEGUNDA GESTÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
32.931.368/0001-60, estabelecida na Avenida E, nº 1470, Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, estado de 
Goiás, através de Inexigibilidade de Licitação 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, de 21-06-
93. Gabinete do Presidente, em 05 de maio de 2022. (a.a.) Claudio Roberto Kohler - PRESIDENTE 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022 

 
O Presidente da Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon-PROEM, em 

cumprimento ao disposto no Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o parecer Jurídico corroborado 
pela deliberação da Comissão de Licitações, exarado no procedimento para a contratação da dupla João 
Neto e Frederico para apresentação/show musical no dia 22 de julho, durante a realização da Expo 
Rondon 2022, conforme informado nos autos, acima referidos. Assim torno público a presente justificativa de 
inexigibilidade na forma seguinte:  

OBJETO: Contratação da dupla João Neto e Frederico para apresentação/show musical no dia 
22 de julho, durante a realização da Expo Rondon 2022. A execução se dará no dia 22 de julho de 2022, 
durante a realização da Expo Rondon 2022 e a vigência será até dia 10 de agosto de 2022 e será realizado 
conforme acordado na proposta. O pagamento será realizado em 50% (cinquenta por cento) após a 
assinatura do contrato e 50% (cinquenta por cento) restante no primeiro dia útil após o evento 
(26/07/2022), através de transferência bancária, e após a apresentação da Nota Fiscal e CND´s necessárias. 
O valor máximo deste processo será de R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais). Este objeto será executado 
pela empresa CONTRACT SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
14.738.613/0001-35, estabelecida na Avenida E, nº 1470, Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, estado de 
Goiás, através de Inexigibilidade de Licitação 
 FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, de 21-06-
93. Gabinete do Presidente, em 05 de maio de 2022. (a.a.) Claudio Roberto Kohler - PRESIDENTE 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 111/2022 

RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 024/2022 
 
 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 024/2022, para a aquisição de 950 (novecentos e cinquenta) frascos de repelente para 
insetos para utilização dos servidores municipais, para proteção e prevenção a dengue, 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 950 (novecentos e cinquenta) frascos de repelente para insetos para 
utilização dos servidores municipais, para proteção e prevenção a dengue. O fornecimento deverá ser 
em até 05 (cinco) 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 MESP PRODUTOS QUÍMICOS E HIGIÊNICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.714.038/0001-85, estabelecida na Rua Mem de Sá, nº 878, Centro, 
Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, através de Dispensa de Licitação, ao valor total 
de máximo de R$22.790,50 (Vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e cinquenta centavos). 

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 04 de maio de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - 
PREFEITO 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: LG SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ: 39.790.946/0001-34 
REPRESENTANTE: LUCAS GABRIEL BONETI GONÇALVES 
OBJETO: prestação 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. 
VALOR: R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6273c538b1883   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022  
   
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, cientifica aos interessados 
que realizará no dia 30 de maio de 2022, às 14:00 h, abertura dos envelopes de habilitação da Tomada de 
Preços nº 010/2022 – PMMCR, para a Construção de muro de arrimo no Lote urbano nº 18, Quadra nº 
03, no Loteamento Muller, no valor total máximo de R$ 126.882,45, 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 10-05-2022, 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 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 06 de maio de 2022. 
Marcio Andrei Rauber – Prefeito. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

(Republicação) 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos, materiais médico-hospitalares e outros para atendimento da 
demanda das unidades de Saúde municipais. 
Valor Máximo: R$ 593.239,17 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 13 de maio de 2022, até às 08:00 horas do dia 25 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 25 de maio de 2022, na 
plataforma Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal BLL Compras – https://bll.org.br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal BLL 
Compras – https://bll.org.br/. 
Dúvidas: Por e-mail: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 11 de maio de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

      
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO FORMA ELETRÔNICA nº 09/2022 
Empresa: Saga Medição S/A  
Valor Total: R$ 158.160,00  
Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 06 de maio de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 
100/2021 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO FORMA ELETRÔNICA nº 10/2022 
Empresa: G.M.K. Eletrotécnica Ltda. 
Valor Total: R$ 118.880,00 
Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 06 de maio de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 
100/2021 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO FORMA ELETRÔNICA nº 10/2022 
Empresa: Lucibel Comércio de Alimentos Ltda 
Valor Total: R$ 26.059,73 
Marechal Cândido Rondon – Paraná, em 06 de maio de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 
100/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão na Forma Eletrônica nº 13/2022 Tipo: Menor Preço Regime de Compra: Menor preço por Item 
Objeto: Aquisição de 6.000 (seis mil) Kgs de CLORETO DE POLIALUMÍNIO-PAC (9% a 11%) solução aquosa, utilizado 
como agente de coagulação no tratamento de água na ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-001. Valor Máximo 
do Edital: R$ 31.020,00 (Trinta e um mil e vinte reais). Recebimento de propostas:  Até às 09:00 horas do dia 25 de Maio 
de 2022. Local e Sessão Pública:  A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 25 de Maio de 2022, no Portal de 
Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.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 o 
arquivo.  Dúvidas: Por email: licita@saaemcr.com.br  ou pelo Fone: (45) 3284-5903 ou 3284-5921, no horário normal de 
expediente. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 09 de Maio de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria 
Municipal 100/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Tomada de Preços nº 04/2022 Tipo:  Menor Preço Regime de Execução: Empreitada por Preço Global 
Objeto: Construção civil para ampliação e edificação nova em alvenaria com laje nas unidades operacionais do sistema de 
abastecimento de água ETA 001, PTP 003, PTP 104 e PTP 106. Sendo realizados no município de Marechal Cândido 
Rondon - PR. Valor Máximo do Edital: R$ 192.356,84(cento e noventa e dois mil trezentos cinquenta e seis reais oitenta 
e quatro centavos), sendo: Lote I: R$ 106.483,15 (Cento e seis mil quatrocentos oitenta e três reais e quinze centavos); Lote 
II: R$ 13.044,67 (Treze mil e quarenta e quatro reais sessenta e sete centavos); Lote III: R$ 13.836,48 (Treze mil oitocentos 
trinta e seis reais quarentam e oito centavos); Lote IV: R$ 58.992,54 (Cinquenta e oito mil novecentos noventa e dois reais 
cinquenta e quatro centavos). Abertura:  Abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública às 09h00min do dia 30 de 
maio de 2022, na sede administrativa da Autarquia Municipal, sito à Rua Santa Catarina, 750, centro, Marechal Cândido 
Rondon – PR, inclusive com transmissão ao vivo através do site: www.saaemcr.com.br – link licitações. Edital: O Edital 
completo, estará disponível aos interessados, no site acima, do SAAE de Marechal Cândido Rondon - PR.  Obs: 
Interessados deverão se cadastrar em até 03(três) dias antes da data prevista de abertura da licitação, junto ao setor de 
compras da Autarquia Municipal. Será aceito Cadastro vigente, porém deverá atualizar dentro do prazo acima, suas 
regularidades fiscais e trabalhistas. Maiores informações, das 08h00min às 11h45min e das 13h15min às 17h00min, através 
do telefone (45) 3284-5900 (ramal 5909 ou 5903) ou nos endereços eletrônicos compras@saaemcr.com.br; 
licita@saaemcr.com.br Publique-se. Marechal Cândido Rondon - PR, em 09 de maio de 2022. Vitor Giacobbo  Diretor 
Executivo Portaria Municipal 100/2021 

PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 11/2022 – SRP 
Processo Licitatório nº 34/2022 

• ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022 
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE – MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR – CNPJ: 
76.878.669/0001-42 FORNECEDOR: Lucibel Comércio de Alimentos Ltda. CNPJ: 32.801.584/0001-90 ENDEREÇO: Rua 
Suíça, 2050 – Cascavel Velho, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná – CEP: 85.818-300. RESPONSÁVEL LEGAL: 
Paulo Irani Roberti VALIDADE DA ATA: 09/05/2022 à 09/05/2023 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, sendo: 
Margarina, Leite, Café em Pó, Café Solúvel, açúcar e Chá. VALOR TOTAL:                                                                                                                                                                           
R$   26.059,73. DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 09 de maio de 2022 – Vitor Giacobbo, Diretor 
Executivo e Paulo Irani Roberti, Contratada. Documentos na íntegra disponível: www.saaemcr.com.br Link (Licitações).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2022 
CONVENENTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – Marechal Cândido Rondon – PR - CNPJ: 76.878.669/0001-
42 INSTITUIÇÃO: Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon – ACIMACAR – CNPJ: 
75.945.535/0001-34 RESPONSÁVEL: Carla Rieger Bregoli OBJETO: Estabelecer condições gerais e demais critérios a 
serem observados na concessão de planos de saúde, aos servidores efetivos vinculados à CONVENENTE, com contrato 
de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente, com pagamento mediante desconto em folha de pagamento. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 141/2022 DATA E ASSINATURAS: 
Marechal Cândido Rondon (PR), 29 de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo, Carla Rieger Bregoli, Presidente - 
ACIMACAR                                      
 
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 11 
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, §   
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

O Condomínio Morumbi com sede na Rua Deonato Schwab n° 2266, Loteamento Águia Branca,
nesta cidade de Marechal Cândido Rondon, Paraná, vem por meio de sua diretoria, convocar os
condôminos para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14/05/2022, na Rua Carlos Fietz -
Loteamento Morumbi na cidade de Marechal Cândido Rondon - PR, sendo a primeira convocação
as 15:00 horas, com 50% + 1 dos membros ativos presentes, e segunda convocação as 15:15 horas,
com qualquer número de membros ativos presentes, onde estarão em pauta os seguintes assuntos:

1 – Prestação de contas;
2 – SORTEIO DAS COTAS.

Marechal Cândido Rondon, 25 de abril de 2022.

Cristiane Carla Johann
Presidente
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CCEERRCCAARR  PPCCHH  MMOOIINNHHOO  SS//AA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA DA CERCAR PCH MOINHO S/A  

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

Aos Senhores Acionistas da CERCAR PCH MOINHO S/A, 
convocamos Vossas Senhorias para participar da Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar-se no dia 13 de maio de 2022, na sede social da 
AREC-Associação Recreativa e Esportiva Cercar, situada na rua Mato 
Grosso s/n, Bairro São Lucas, CEP 85.960-000, Município de Marechal 
Candido Rondon, Estado do Paraná, tendo como objeto a seguinte 
convocação e ordem do dia: 

 
2ª - CONVOCAÇÃO: Às 9:00 horas com a presença de qualquer número de 
acionistas com direito a voto. 
 
ORDEM DO DIA: 
 
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021; 
(b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo;  
(c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 

Marechal Candido Rondon, 25 de abril de 2.022. 

_Alcino Biesdorf_ 
Diretor Presidente 

RECEBEU RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
CHAIANA ARIANE WAYHS e OUTROS, tornam público que receberam 
do Instituto Água e Terra - IAT, a Licença de Operação para a atividade 
de suinocultura, instalada no imóvel denominada como LOTE RURAL 
N° 15/16/17/38/39/DB, Zona Rural, Entre Rios do Oeste/PR. 

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA

Daniel Rischton torna público que irá requerer ao IAT, a Regularização da 
Licença Simplificada para a atividade de PISCICULTURA a ser implantada 
no Lote rural n 40.B.2, Novo Sarandi, Toledo - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA 
LICENÇA SIMPLIFICADA

Vilmar Gevarovski torna público que irá requerer ao IAT, a Regulariza-
ção da Licença Simplificada para a atividade de PISCICULTURA a ser 
implantada LOTE RURAL N 28/29/D do 24 perimetro, Porto Mendes, 
Marechal Cândido Rondon, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAT a Licença Prévia 
para o empreendimento a
seguir especificado:
Proprietário: LOTEAMENTO ANGRA DOS REIS LTDA
Atividade: Loteamento Angra dos Reis
Endereço: Chácara n° 333, Perímetro Urbano
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAT a Licença de 
Instalação para o
empreendimento a seguir especificado:
Proprietário: LOTEAMENTO ANGRA DOS REIS LTDA
Atividade: Loteamento Angra dos Reis
Endereço: Chácara n° 333, Perímetro Urbano
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

REQUER LICENÇA PRÉVIA 
A empresa MASTER BIOGESTORES LTDA portadora do CNPJ 
35.562.437/0001-01, torna público que irá requerer do Instituto Água e 
Terra - IAT, a Licença Prévia da atividade de Industria diversas, instalada 
no imóvel localizado na Avenida João Azeredo de Souza, 655, Sala 1, 
Distrito de São Clemente, Santa Helena/PR.

RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Gilmar Sakezevski  torna público que recebeu do IAT, a Licença Operação 
para a atividade de piscicultura  implantada no Lote Rural nº 216/A/B do 35º 
Perímetro - Linha Marrecos, Margarida  - Marechal Cândido Rondon/PR.

REQUER LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DE REGULARIZAÇÃO
Gilmar Sakezevski torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Ambiental 
Simplificada de regularização para a atividade de atividade de piscicultura  
implantada no Lote Rural nº 216/A/B do 35º Perímetro - Linha Marrecos, 
Margarida  - Marechal Cândido Rondon/PR.  

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA  AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Victor Mateus Maraskin, Marciana Kuhn Maraskin, Tiago Luis Maraskin, 
Valdir Jose Maraskin, tornan publico que irão requerer ao IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada para atividade de Suinocultura no Sistema de 
Creche destinada a 6.000 leitões a ser implantada no Lote Rural 123 
Da Gleba 01–   Distrito De São Clemente –Santa Helena – Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Elio Tozzin, Noemi Maraskin Tozzin e Kleber Alexandre Tozzin, tornam 
público que irão requerer ao IAT, a Licença de Operação para a ativi-
dade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 3.000 animais, 
implantada em Parte Dos Lotes Rurais 175 da gleba 109 - Distrito De 
Sub-Sede - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
Gilmar Strey e Janete Fatima Zan Strey, tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a atividade de Suinocultura 
no Sistema Terminação destinada a 1.800 animais, a ser implantada no 
Lote Rural Número  82  Da  Gleba  26  – Linha  São   Gabriel  – Santa 
Helena – Pr. 
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 A Comissão Central Orga-
nizadora da Expo Rondon 2022, 
composta pela direção e diversas 
subcomissões, em conjunto com 
a Proem (Fundação Promotora 
de Eventos), começa a acelerar 
as atividades e providências para 
a grande festa dos 62 anos de 
Marechal Cândido Rondon. Sob 
o slogan “Gastronomia, Diversão e 
Negócios”, o evento está marcado 
para os dias 21 a 25 de julho, no 
parque de exposições.

Na manhã de terça-feira (10), 
uma reunião de trabalho foi rea-
lizada no auditório da prefeitura 
rondonense, sob a coordenação 
de Anderson Loffi, secretário 
municipal de Gestão de Governo 
e presidente-executivo da CCO. 
O encontro teve a participação 
de integrantes das subcomis-
sões, de secretários municipais, 
representantes da Acimacar e da 
Copagril, além de Claudio Köhler, 
diretor-presidente da Proem.

Entre os assuntos debatidos na 
reunião, ganharam destaque as 
melhorias e reformas que se fazem 
necessárias nas diversas estrutu-
ras do parque de exposições e do 
centro de eventos. Os processos 
licitatórios estão em andamento, 

para que haja tempo hábil para 
todas as intervenções.

De acordo com o relato das 
subcomissões e dos representantes 
da Acimacar, já está havendo uma 
grande procura pelos espaços na 
exposição do comércio, da indústria 
e da prestação de serviços, como 
também na área de máquinas agrí-
colas, além de empresas e equipes 
de assadores do boi no rolete, do 
comércio popular, entre outros.

LANÇAMENTO
De acordo com o presidente da 

CCO, a programação detalhada da 
festa, incluindo as atrações artísticas 
da Casa Cultural, o setor gastronô-
mico, 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 Acimacar. 

Nos próximos dias, segundo 
Anderson Loffi, devem ser defini-
dos os valores dos pratos típicos, 
bem como dos camarotes para os 
shows que acontecerão no estádio 
municipal. Também está para ser 
definida a data em que terá início 
a distribuição dos ingressos para 
os shows, em troca por um quilo 
de alimento não perecível.  

CCO começa a acelerar 
preparativos para a Expo Rondon

A Campanha Nota Fiscal Pre-
miada Especial Dia das Mães de 
Entre Rios do Oeste, teve o sorteio 
realizado na tarde de segunda-
-feira (09), nas dependências da 
prefeitura.

O ato contou com a presença 
do secretário de Indústria, Comércio 
e Desenvolvimento Econômico, 
Mayson Eberhart; secretários muni-
cipais; presidente da Câmara, Valdeir 
Sales; vereadores; presidente da 
Associação Comercial e Empre-
sarial (Acier), Cristiano Weber; e 
comunidade local.

 Com apenas 14 anos, a campeã 
paranaense e da América do Sul, 
Isabella Zarichta Scheidt está se 
preparando para o campeonato 
Nacional de Jiu-jitsu, que será rea-
lizado no próximo final de semana, 
dias 14 e 15 de maio, em Barueri 
(SP).

Isabella é natural de Porto 
Alegre e está treinando há três 
anos o esporte e há um ano e 
meio na Associação Projeto Vida 
e Esperança (APROVE). Por meio 
do patrocínio do Sicoob Con-
fiança, a lutadora, que é faixa 
laranja-preta, já coleciona mais 
de 20 medalhas em campeonatos 
estaduais, disputará seu primeiro 
campeonato a nível nacional e 

está muito feliz em poder repre-
sentar nosso município.

“Estou treinando bastante, pois 
sempre foi meu sonho chegar neste 
campeonato brasileiro, lá terei muita 
oportunidade em conhecer pessoas 
famosas no esporte e aprender 
muito”, afirma Isabella.

Segundo o diretor Superinten-
dente do Sicoob Confiança, Edison 
Luiz Dechechi, apoiar o esporte é 
uma das primícia do Sicoob. “Ainda 
mais quando temos uma jovem tão 
dedicada quanto a Isabella, que 
demonstrou não só o sucesso no 
tatame, mas em tudo o que faz, 
buscando sempre a excelência. Isso 
motiva o Sicoob ser parceiro de 
jovens talentos”, explica. 

O dia 06 de maio foi de come-
moração nas agências da Cresol Inte-
gração de Três Barras do Paraná e de 
Catanduvas. O motivo foi a entrega 
da premiação no valor de R$ 5 mil 
para dois cooperados referente a 
Campanha Poupar para Ganhar.

O primeiro a receber o cheque 
simbólico foi o felizardo Alessio de 
Lima. O tribarrense celebrou junto 
com a esposa e demais familiares 
que foram recepcionados com um 

café da manhã especial na agência.  
“O prêmio chegou em boa hora. O 
valor vai nos ajudar a conquistar 
novos projetos”, disse.

Na cidade vizinha Catanduvas, o 
cooperado Nereu Machado come-
morou com muita alegria o prêmio e 
afirmou que o valor vai direto para a 
aplicação para aumentar ainda mais 
as chances de ganhar os prêmios 
que ainda estão por vir. 

“A Campanha Poupar para 

Ganhar da Cresol segue até o 
final deste ano e vai entregar  
R$ 490.000,00 em prêmios. A cada 
R$ 100,00 aplicados em RDC, Pou-
pança ou Capital Social o cooperado 
recebe um cupom para concorrer, 
já quem fizer depósito em capital 
social programado, recebe 1 cupom 
a cada R$ 50,00”, explicou o diretor 
de negócios, Élio Reimann.

Além da equipe da agên-
cia local, o presidente da Cresol 

Entre Rios do Oeste: confira a relação 
de ganhadores da Nota Fiscal Premiada

MOTOCICLETA 125 CC
Miguel Klering de Souza

NOTEBOOK i3, 4 GB, 256 
GB SSD, 15.6”
Orlando e Irena Ludwig

REFRIGERADOR FROST FREE
Wagner Kasner

AR-CONDICIONADO SPLIT, 
INVERTER, 12000 BTUS”
Alana Lerner

SMART TV, 43”
Noili Backes

BICICLETA 21 MARCHAS, ARO 29
Benedito Piotroski

MÁQUINA DE LAVAR FAZ TUDO, 
12 KG
Elaine Zibetti

SMARTPHONE, 128 GB
Djones Schneiders

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA, 
5 ESPETOS, 110 V
Lurdes Manrich

FORNO MICROONDAS, 30 LITROS
Enio Bergmann

FRITADEIRA SEM ÓLEO, AIR FRYER, 
5.5 LITROS
Bruno Lenz 

CAMPANHA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES TEVE SORTEIO REALIZADO NA SEGUNDA-FEIRA (09)Ü

 Presidentes da Acier, 
Cristiano, e da Câmara 
Municipal, Valdeir, ao 

acompanhar a explanação 
do secretário Mayson 

INCENTIVO
Mayson Eberhart agradeceu a 

todos os entrerrienses que aderi-
ram à campanha, sinalizando que 
outras promoções serão realizadas. 
Ele também expôs sobre a impor-
tância de comprar no comércio 
local, fortalecendo a economia do 
município como um todo, gerando 
empregos e renda.

CONFIRA A SEGUIR A 
RELAÇÃO DE GANHADORES 

DA CAMPANHA, COM OS 
RESPECTIVOS PRÊMIOS.

DIVULGAÇÃO

Ü

Poupar para Ganhar da Cresol premia cooperados
Integração, Julcemar Mierzwinski, 
também acompanhou a entrega 
dos prêmios. “Só tenho a agradecer 
a confiança que estes coopera-
dos vem depositando em nossa 
cooperativa. Aqui temos todos os 
produtos e serviços de um banco 
com as facilidades e os benefícios de 
uma cooperativa e esta campanha 
é uma delas”, finalizou Julcemar.

Sicoob Confiança Patrocina Isabella Scheidt, 
a promessa do Jiu-jitsu Rondonense 

Isabella em visita aos diretores do SiccobÜ

 O Sindicato Rural de Marechal 
Cândido Rondon realiza nesta sex-
ta-feira (13), das 9h às 11h, reunião 
na qual será debatido sobre os 
enfezamentos da cultura do milho.

A programação acontecerá na 
Associação Comercial e Empresarial 
(Acimacar).

Marcílio Martins Araújo, da 
Adapar, falará sobre as ações de 
vigilância fitossanitária dos enfeza-
mentos de milho no Paraná; Ricardo 
Hilman, do MAPA, discorrerá sobre 
a problemática em âmbito nacional.

Simone Mendes, da Embrapa 
Milho e Sorgo, explanará sobre: 
“cigarrinha do milho: conhecer para 
manejar”; Dagma Dionísia da Silva, 
também da Embrapa Milho e Sorgo, 
discorrerá a respeito do manejo 
dos enfezamentos na cultura do 
milho; Anderson Lemiska, da Adapar, 
conduzirá a temática “Campanha 
de eliminação de plantas volun-
tárias de milho.

A expectativa do presidente do 
Sindicato Rural, Edio Chapla, é de 
que produtores rurais e profissio-
nais do segmento participem da 
reunião técnica.

Sindicato Rural 
promove reunião 
técnica em Marechal


