
 Os cidadãos que deixaram para os últimos dias, enfrentaram fila para emitir, transferir ou 
regularizar o título visando às eleições deste ano, agendadas para o mês de outubro. A fila 

foi grande no Cartório da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon, que abrange o 
eleitorado dos municípios de Mercedes, Pato Bragado, Quatro Pontes e Marechal Rondon. O 
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 Dia das Mães
Apesar de ser uma data móvel e diferente em 

vários países, no Brasil o Dia das Mães é celebrado 
sempre no segundo domingo de maio. Isso também 

ocorre nos Estados Unidos e Itália, por exemplo. 
Já na Argentina, o Dia das Mães ocorre no terceiro 

domingo de outubro e no Paraguai é em 15 de maio 
(feriado nacional de Independência, homenagem 

à “Pátria Mãe”). Apesar das datas diferentes, a 
comemoração costuma ter o mesmo motivo: 

celebrar a maternidade e o amor pelas mães. Por 
isso, nós, do Tribuna do Oeste, não podíamos deixar 

essa data especial passar em branco. Queremos 
parabenizar todas as mulheres que um dia aceitaram 

a nobre missão que é ser mãe. Que possam ser 
homenageadas como merecem, não apenas nesta 

data, mas durante todo o ano, por toda a vida.

E N T R E V I S TA 

Ricardo Chapla
Presidente da Copagril fala 
sobre a economia, quebra 
de safra e novo momento 

em de crescimento
PÁGINA 07
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OS BENEFÍCIOS DO MARCO LEGAL DA 
GERAÇÃO PRÓPRIA DE ENERGIA SOLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

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

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.
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O Brasil deu passo importante rumo 
à autossuficiência na geração energia 
elétrica, aproveitando as muitas possibili-
dades que a natureza oferece, no campo 
e nas cidades. Em janeiro deste ano, 
o presidente Jair Bolsonaro sancionou 
lei que criou o marco legal da geração 
própria de energia, com benefícios para 
todo o sistema. A legislação prevê subsí-
dio para a geração de energia solar até 
2045 e estabelece regra de transição 
para quem optar pela produção própria, 
a partir de meados de 2023.

Com a atual legislação, quem gera 
sua própria energia solar recebe subsídio 
do poder público, sem arcar com custos 
do sistema de distribuição. Ocorre que, 
de forma geral, o consumidor paga 
tanto pela energia consumida, como 
pelo custo da transmissão e investi-
mentos realizados pela distribuidora 
na montagem e manutenção da rede 
de fornecimento de eletricidade.

Na prática, atualmente o cidadão 
ou empresa que investe na geração 
de energia que consome não paga 
tarifa de distribuição e a nova legisla-
ção mantém esse benefício até 2045, 
como incentivo aos investimentos na 
ampliação da oferta de eletricidade 
alternativa. Até porque a implantação de 
extensas redes de distribuição, desde 

centrais hidrelétricas até grandes cidades, 
por exemplo, sempre envolve elevados 
investimentos, tanto na construção como 
na sua manutenção.

Já o marco legal de janeiro deste 
ano proporciona mais segurança jurí-
dica para quem investe na produção da 
própria energia, segundo a avaliação da 
Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar). Até então, a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
regulava todas as atividades do setor 
elétrico por meio de resoluções.

Além dos beneficiários atuais, quem 
solicitar o serviço até 12 meses depois da 
lei sancionada ou sete de janeiro 2023, 
manterá o subsídio. A Absolar estima 
que a geração própria de energia no 
País soma atualmente nove gigawatts 
e segundo a entidade, dos mais de 89 
milhões de consumidores de eletricidade 
do País, 1,1% já faz uso da energia solar.

Para os consumidores que aderirem 
ao projeto posteriormente, haverá dois 
grupos de transição, dependendo da 
data da opção. De forma gradual, o 
consumidor vai passar a também pagar 
pelo custeio da infraestrutura elétrica, 
mas apenas quando começar a injetar 
energia na rede.

Conforme a Absolar, o que o consumi-
dor gerar e consumir em sua residência, 

empresa ou propriedade rural não terá 
nenhuma taxa de distribuição. Atual-
mente, o consumidor que gera e injeta 
energia na rede de distribuição recebe 
crédito e pode utilizar esse recurso de 
forma integral, abatendo do consumo o 
custo do uso da infraestrutura externa.

A adesão após sete de janeiro de 
2023 até sete de julho de 2023 renderá 
desconto de 4,1% na energia injetada 
na rede para custear a infraestrutura 
elétrica, com regra de transição até 
2030. Serão 8,1% em 2024; 12,2% 
em 2025; 16,2% em 2026; 20,3% em 
2027; 24,3% em 2028; 27% em 2029 
e 2030; e com percentual a ser definido 
em 2031. A adesão depois de sete de 
julho de 2023 terá regra de transição 
mais curta. O percentual será o mesmo 
até 2028, mas a partir do ano seguinte, 
o percentual ainda não está definido.

Na prática, a regra de desconto de 
4% ao ano é aceitável, levando em 
consideração que a tarifa de energia 
elétrica do Brasil tem elevação anual 
acima desse valor e o preço de equi-
pamentos de energia solar vem sendo 
reduzido ano após ano.  

Um mês que tradicionalmente é dedi-
cado para alertar a sociedade para o 
alto índice de mortes e feridos no trân-
sito, começou justamente com uma das 
maiores tragédias nas rodovias da nossa 
região. O que era pra ser uma viagem 
curta em busca de melhores condições 
de saúde, acabou sendo uma viagem ao 
encontro da morte para sete pessoas.

A campanha Maio Amarelo 2022 
chegou tarde para as vítimas que 
morreram no acidente envolvendo o 
micro-ônibus da Secretaria de Saúde 
de Pato Bragado e uma carreta e a já 
conhecida e perigosa “curva do rodeio” 
no trecho entre Marechal Cândido Ron-
don e Iguiporã, ceifou mais sete vidas. 
O local é palco de acidentes frequentes, 
geralmente graves.

Foi nesse mesmo local, ou nas suas 
proximidades, que perderam a vida pessoas 
conhecidas da sociedade local e regional, 
como o jovem empresário Maik Waldow, 
o radialista Lincoln Leduc e o secretário 
executivo da Associação Comercial de 
Santa Helena João Luis Hippler. Há cerca 
de 20 anos, um acidente semelhante, 
envolvendo um ônibus e um caminhão 
tirou a vida de um motorista da Expresso 
Rondon. E assim aconteceram vários outros 
e, agora de uma vez só, sete vidas foram 
precocemente perdidas, deixando de luto 
várias famílias de Pato Bragado por não 
dizer a cidade inteira.

Não é à toa que moradores da região 
onde aconteceu o acidente manifes-
taram-se em entrevistas à imprensa 
cobrando mais segurança para o tre-
cho. Uma terceira pista, assim como foi 
feito na serrinha de Curvado talvez já 
ajudaria. Um controlador de velocidade 
talvez também poderia ser interessante.

Mas não somos nós da imprensa 
que vamos dizer o que deve ser feito. 
Isso cabe às autoridades e técnicos do 
trânsito. Nós sabemos apenas que algo 
precisa ser feito para que mais famílias 
não tenham que sofrer no futuro

É oportuno que nossos representan-
tes públicos, sejam eles vereadores, 
prefeitos ou deputados, bem como a 
sociedade organizada através das diver-
sas entidades, busquem uma solução 
para esse trecho de rodovia. Isso é o 
mínimo que pedimos para que as nossas 
manchetes não sejam manchadas pelo 
sangue de outras vítimas dessa curva 
maldita no futuro. 

Tragédia 
na pista
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Mercedes 30 anos
Está marcado para a próxima segunda-feira 
(09) o lançamento oficial das festividades em 
comemoração aos 30 anos de emancipação 
política e administrativa do município de 
Mercedes. Na oportunidade o prefeito 
Laerton Weber (foto) vai anunciar a 
programação que acontecerá ao 
longo do ano. Já previstas estão 
o concurso da Miss Mercedes 
no dia 20 de maio e o Café 
Colonial nos dias 27 e 
28 de maio.

Quem vem?
Após dois anos sem festividades em função da pandemia da 
Covid-19, o município de Marechal Cândido Rondon prepara 
uma nova edição da Expo Rondon, evento para marcar os 
62 anos do município no próximo mês de julho. A grande 

expectativa é com relação aos shows artísticos que deverão ser 
contratados para a festividade. É sabido que de três a quatro 

shows de renome nacional deverão fazer parte da programação, 
porém até agora o presidente da Proem, Claudinho Köhler 

ainda não adiantou com quais artistas está sendo 
negociado e nem se haverá ou não a cobrança de 

ingressos para as apresentações.

Colecionadores de armas, atiradores e caçadores 
Está em tramitação na Câmara de Marechal Cândido 
Rondon um Projeto de Lei do vereador Soldado Vanderlei 
Sauer(União Brasil) que propõe a criação do “Dia Municipal 
dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores”, a ser celebrado 
em 17 de novembro. 
“Esses desportistas são um grupo de pessoas muito bem 
organizadas e praticam um esporte que vem crescendo muito 
no nosso município, no país 
e no mundo”, justifica 
o autor da matéria. A data de 
17 de novembro foi escolhida 
porque, nesse dia no ano de 
2018, o atirador rondonense 
Regis Alvaro Mensch conseguiu 
vaga para a Seleção Brasileira de 
Tiro, quando conquistou a quarta 
colocação no Overall Revolver 
e a primeira colocação na 
classe A, além de 
sagrar-se campeão 
por equipe  
do Paraná.  

Curtas do poder
l A troca de comando na Secretaria de Segurança 
freou na Assembleia Legislativa a instalação da CPI 
da Segurança. O requerimento obteve apenas 15 das 
18 assinaturas necessárias para instalação da CPI.
l O Paraná conseguiu aumentar em 100% o número 
de eleitores jovens em comparação com dezembro 
de 2021, chegando a 54.796 eleitores de 16 e 17 anos.
l A deputada paranaense Aline Sleutjes (Pros) teve apoio 
do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e da deputada 
Luísa Canziani (PSD) na pré-campanha ao Senado.
l A Secretaria de Estado da Saúde  divulgou o boletim 
semanal da dengue, nele há a confirmação de mais 4 
mortes em decorrência da doença, aumentando para 
9 o número total de óbitos pela doença no Paraná.
l  Pesquisa contratada pela Faciap aponta uma 
expectativa de aumento de 19% nas vendas neste  
período que antecede o Dia das Mães.
l O etanol e a gasolina atingiram preço médio recorde 
nesta semana, nos postos do Paraná. São três semanas 
seguidas de altas nos dois combustíveis. O preço médio 
do litro da gasolina no estado ficou em R$ 7,298.
l O Dia do Trabalho registrou manifestações a favor de 
Jair Bolsonaro e de Lula em diversas cidades do país. 
No entanto, apesar da convocação de ambos para os 
atos, o público ficou abaixo do esperado.
l Pelo terceiro ano seguido o Brasil foi escanteado 
pela cúpula do G7, que reúne as principais economias 
do mundo. 
l O grupo é formado por EUA, Alemanha, Reino 
Unido, Itália, França, Japão e Canadá, além de uma 
representação da União Europeia, e convida nações 
em desenvolvimento para tratar sobre políticas para 
o mundo.
l A revista americana Time adiantou sua capa nesta 
quarta (4), voltada para uma entrevista com Lula, que 
prepara, conforme a manchete, seu “segundo ato”, a 
nova etapa de sua vida política.

Ao lado dos professores
Nas últimas sessões do Poder Legislativo, professores 

rondonenses têm lotado o plenário da Câmara de 
Vereadores, reivindicando a concessão do reajuste 
do PSPN (Piso Salarial Profissional Nacional) pela 

Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. A maioria 
dos parlamentares já se manifestou em apoio ao pleito, 
mas quem tem se mostrado efetivamente ao lado deles 
é o vereador Arion Nasihgil (PP), que vem defendendo 
com veemência o pretendido direito dos educadores 

do município. Aplaudido na última segunda-feira 
pelos professores presentes, Arion afirmou que “o 

reajuste é um direito garantido da 
classe, determinado pelo 

Governo Federal e 
automaticamente 

extensível aos 
educadores da 

nossa rede pública 
municipal”. Para ele, 
“nossos professores 

merecem um salário 
digno e o justo 

reconhecimento 
pela importância da 

profissão”. 

Justificativa
Segundo o vereador Sauer, “os atiradores 

desportivos, dentro de regras muito severas 
e rígidas, acompanhadas de perto pelo 
Exército Brasileiro, cada dia mais fazem 

desse esporte um estilo de vida, valorizando 
os atributos humanos como o físico, 

psicológico, de concentração, disciplina, 
técnica, organização, dentre outros”, afirma 

o Soldado Sauer. Já os colecionadores 
de armas, segundo ele, têm um papel 

importante, pois conseguem reunir peças 
históricas, modernas e muitas vezes raras, 

contribuindo com a preservação do acervo 
e da história do Brasil. “Por sua vez, os 

caçadores, embora estigmatizados, têm 
papel importante, que só vão fazê-lo diante 

de legislação específica, atuando quando 
a caça se fizer necessária para controle 

ambiental e autorizada por lei, abatendo 
animais da fauna exótica invasora e 

nociva, nunca em desfavor à natureza”, 
informa. O projeto de lei foi baixado para 
análise da Comissão de Justiça e Redação. 
Após o devido parecer, ele será votado em 

plenário pelos vereadores.

Novos cargos
A Assembleia Legislativa do 

Paraná aprovou seis projetos de 
lei que criam, ao todo, 542 cargos 
comissionados nas estruturas do 
Tribunal de Justiça, do Ministério 

Público do Estado e da própria 
Assembleia. O impacto financeiro 

anual dos novos cargos chega a 
R$ 100 milhões. Ao todo serão 121 
cargos na Assembleia Legislativa, 

261 cargos no Ministério Público e 
160 cargos no Tribunal de Justiça. 

Vereador Soldado Dionir Vereador Paleta

Vereador Soldado Sauer

Medidas de segurança 
Inconformados com a tragédia que aconteceu segunda-feira (02) na “Curva do Rodeio”, quando sete moradores de 
            Pato Bragado perderam a vida num acidente, os vereadores rondonenses Valdecir 

Schons, o Paleta (PL) e Sargento Dionir Briesch (União Brasil) se agilizaram 
em entrar com matéria na Câmara de Marechal Cândido Rondon já 
esta semana. Eles solicitaram envio de ofício ao superintendente da 
Regional Oeste do DER, engenheiro Charlles Urbano Hostins Júnior, 

apresentando pedido para que o Departamento estude medidas 
de segurança a serem adotadas na PR-467 no trecho 
onde aconteceu o acidente com o micro-ônibus 

de Pato Bragado. “O ideal seria construir uma 
terceira pista, ou mesmo instalar “guard rail” 
nas duas laterais da referida curva, além de 

estudar medidas que permitam a diminuição 
na velocidade dos veículos. O fato é que algo 
precisa ser feito, antes que novas vidas sejam 

perdidas”, observaram os vereadores.
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CONFORME ELES, A MEDIDA É MAIS DO QUE NECESSÁRIA CONSIDERANDO O ELEVADO 
NÚMERO DE CASOS

Ü

Vereadores requerem 
operação “fumacê” 
no combate à dengue 
em Marechal Rondon

Parlamento
Pedro Rauber, vereador-presidente em Marechal Cândido Ron-
don, sugere que o Executivo Municipal, através das Secretarias 
de Planejamento e de Desenvolvimento Econômico, procure 
elaborar projeto para liberar recursos que permitam a construção 
de um parque aquático no Distrito de Porto Mendes, podendo 

utilizar, após tratamento adequado, a água do Lago de Itaipu, criando assim 
mais uma opção regional de lazer.

O parlamentar rondonense João Eduardo dos Santos (Juca), 
solicita informações do Executivo Municipal, em especial Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) relacionadas à continuidade 
de implantação da rede municipal de esgoto. Também requer 
dados sobre a possibilidade de alargamento da rua Pastor Meyer, 
entre a rua Dom Pedro I e a Avenida Írio Jacob Welp.

Arion Nasihgil, vereador em Marechal Rondon, sugere ao Exe-
cutivo Municipal, através do setor competente, que providencie 
melhorias na iluminação pública da Rua Dom João VI, nas 
proximidades do ISEPE Rondon. Também indica providências 
para a instalação de um ponto de ônibus escolar no bairro 

Frankfurt, nas proximidades da Associação Atlética e Cultural Copagril (AACC), 
visando atender os alunos do referido bairro e também daqueles no seu entorno.

O edil rondonense Cristiano Metzner (Suko), sugere ao Executivo 
Municipal melhorias na iluminação pública do Bairro Higienó-
polis, mais especificamente nas ruas dos Antúrios, das Rosas e 
das Tulipas, com a instalação de mais postes ou hastes, e luzes 
com maior potência em Watts, além da realização de podas das 
árvores para melhor eficiência da iluminação pública neste bairro, utilizando 
especialmente os recursos do COSIP.

O presidente da Câmara de Mercedes, vereador Ezio Dörner, 
sugere estudos criteriosos visando reforma ou a troca do telhado 
da antiga Escola Municipal na localidade da Sanga Forquilha, 
considerando que atualmente a edificação da mesma está sendo 
utilizada pelo Clube Feminino Rosa Branca.

Kelli Kolm, parlamentar em Mercedes, sugere que o Executivo 
Municipal estude a colocação de pó de pedra sobre a pavimen-
tação com pedras irregulares na área de Lazer da localidade de 
Arroio Guaçu.

Os vereadores Edgar Buchholz, Maria Baumann, Jairon Arndt 
e Dolivan Lauxen, sugerem ao Executivo Municipal a instalação 
de placas de sinalização de trânsito, placas com nomes de ruas e 
números das casas no distrito de Vila Cristal, em Nova Santa Rosa.

Dolivan Lauxen, Maria Baumann, Jairon Arndt e Edgar Buchholz, 
parlamentares, sugerem à prefeitura de Nova Santa Rosa que 
seja construído um redutor de velocidade na Rua Boa Vista, entre 
a Praça do Exército e a Borracharia localizada nas imediações.

Os edis Jairon Arndt, Dolivan Lauxen, Maria Baumann e Edgar 
Buchholz solicitam ao Poder Executivo a compra de material 
esportivo para as escolas municipais.

Os vereadores Luis Carlos Becker, Aldiva Terezinha de Oliveira, 
Cidinei Joner, Cleunice Majolo, Davi José Nicaretta Boufleuher, 
Gerson Luis Perius, Jean Marcos Caramore Steltter, Luis Carlos 
Becker, Pedrinho Aloisio Tonelli e Solange Lurdes Ferreira, de 
Quatro Pontes, sugerem a colocação de lixeiras comunitárias em 
pontos específicos dentro do perímetro urbano. O edil Luis Carlos também indica 
a implantação de sistema de monitoramento de segurança, com a instalação 
de câmeras nos pontos estratégicos dentro do Município, especificamente no 
Cemitério Público Municipal.

Cleunice Majolo e Solange Lurdes Ferreira, parlamentares qua-
tro-pontenses, solicitam gestões junto a Secretaria de Saúde, 
visando desdobramento de carga horária no atendimento de 
médico pediatra.

O edil Jean Marcos Caramore Steltter, de Quatro Pontes, solicita 
informações do Executivo Municipal, sobre recursos que foram rece-
bidos das esferas estadual e federal de 2017 até a presente data.

Neimar Krone (Capivara), parlamentar em Entre Rios do Oeste, 
sugere ao Poder Executivo a construção de ciclovia com ilumi-
nação do cruzamento das ruas Tocantins e Arsenio Backes até 
a Cooperativa Lar, com o objetivo de facilitar o deslocamento 
dos munícipes, revertendo em maior segurança aos usuários. 

Foi aprovado em definitivo, na 
sessão de segunda-feira (02) do 
Poder Legislativo rondonense, o 
Projeto de Lei 12/2022, de auto-
ria do vereador Vanderlei Sauer. 
A matéria cria novas regras para a 
instalação e manutenção de cabos 
de telefone, internet e TV, entre 
outros, nos postes da rede elétrica 
no município. 

O objetivo é evitar acidentes, 
inclusive fatais, como já aconteceu 
em Marechal Cândido Rondon, bem 
como melhorar a estética visual da 
cidade e distritos.

Conforme o Soldado Sauer, 
atualmente falta um regramento 
mais severo a fim de identificar com 

rapidez os responsáveis quando 
houver fios caídos ou abando-
nados junto à rede elétrica, seja 
para solicitar a retirada ou reparo 
ou, ainda, responsabilizar quando 
ocorrer danos a terceiros.

Se sancionada a nova lei pelo 
prefeito Marcio Rauber, todos os 
cabos e fios instalados no sistema 
de postes, bem como em redes 
particulares em via pública, deverão 
possuir identificação da empresa 
ou particular responsável pelos 
mesmos, com exceção dos fios 
elétricos da Copel.

A identificação deverá ser em 
forma de targeta em plástico ou 
metal, na cor amarela ou laranja, 

que contenha a identificação por 
escrito com o nome e o telefone 
da empresa responsável. A targeta 
deverá estar afixada no próprio fio 
a cada 100 metros, no mínimo.

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

No caso de fios caídos, o res-
ponsável será notificado e terá 15 
dias para a retirada ou reparo dos 
mesmos. Após este prazo, o Poder 
Público fica autorizado a fazer a 
retirada, cobrando da empresa 
responsável os custos da operação. 

Legislativo rondonense aprova novas regras 
para manutenção de cabos em postes

Requerimento assinado por 
todos os vereadores foi aprovado 
na sessão de segunda-feira (02) com 
a solicitação para que o Município 
e o Governo do Estado, através do 
Núcleo Regional de Saúde, forma-
lizem parceria visando a utilização 
de veículo “fumacê” para combater 
o mosquito transmissor da dengue 

em Marechal Cândido Rondon, tanto 
na sede quanto no interior.

Segundo os vereadores, a 
medida é mais do que necessária, 
considerando o grande número 
de casos de dengue. 

“A utilização do fumacê como 
trabalho preventivo em relação à 
proliferação do mosquito Aedes 

aegypti sempre se mostra eficaz”, 
afirmam os vereadores.

Os casos de dengue já se trans-
formaram em epidemia no Paraná. 
No país, só nos quatro primeiros 
meses de 2022 foram registrados 
540 mil casos da doença, número 
igual aos casos ocorridos durante 
todo o ano passado.

Objetivo é de que o veículo seja utilizado tanto na sede quanto no interior do município

ARNALDO ALVES/ANPR
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“Estamos dentro dos objetivos 
estabelecidos para este ano”

PRESIDENTE DA COPAGRIL 
ABORDA QUESTÕES SOBRE 
ECONOMIA, QUEBRA DE 
SAFRA E NOVO MOMENTO EM 
TERMOS DE CRESCIMENTO

diretor-presidente da Copagril, Ricardo Chapla, pontua em entrevista exclusiva ao Jornal 
Tribuna do Oeste questões relacionadas à economia, entre elas o impacto da Covid-19, das 
quebras nas safras de inverno em 2021 e de verão em 2022.

Avalia no que interfere o aumento das commodities, como soja e milho, porém men-
ciona que a expectativa é animadora para a colheita do milho safrinha neste ano, embora 
existam problemas pontuais. Ele também expõe que a Copagril segue com as parcerias 
em termos de campanhas com associações comerciais, e destaca que a perspectiva para 
este ano é otimista, uma vez que os objetivos projetados vêm sendo alcançados.

n TRIBUNA DO OESTE - Ricardo Chapla, passada 
a pandemia da Covid-19, que trouxe impacto em 
diversos setores econômicos e mudou os hábi-
tos de praticamente todas as pessoas, um novo 
rumo está sendo observado. Qual a expectativa 
do senhor, enquanto presidente da Copagril, a 
maior empresa de Marechal Cândido Rondon e 
de muitos municípios da microrregião em termos 
de economia?

RICARDO CHAPLA - Esses dois anos trouxeram 
muitas mudanças que serviram para fazermos algumas 
reflexões. Houve grande desgaste emocional neste 
período. Agora devemos buscar seguir em frente, 
pois as perspectivas hoje são melhores. Além da 
pandemia, ocorreram perdas na safra de inverno e 
depois na safra de verão. Temos um ano eleitoral 
pela frente, os impactos da guerra entre Rússia e 
Ucrânia, porém acredito ser um ano de superação. 
Enquanto Copagril, estamos com boas expectativas 
para superar as adversidades e continuar crescendo.

n Milho, soja, enfim, os produtos agrícolas estão 
valorizados. Quais desafios isso gera ao setor do 
agronegócio?

Os preços das commodities altas são bons aos 
produtores. No entanto, automaticamente o custo de 
produção aumenta no caso de peixes, suínos, aves e 
leite. Hoje as carnes não remuneram os custos, mas 
essa equação vem sendo trabalhada. O desempenho 
das atividades se torna positivo ao atingir o equilíbrio. 
Na área agrícola, apesar do aumento nos defensivos 
e fertilizantes, a expectativa é de que todos possam 
ter bom rendimento no segmento.

n Após a quebra na safra de verão, as con-
dições climáticas nos levam a acreditar em 
uma boa safra de inverno. Esta é realmente 
a perspectiva?

Estamos com a safra bem encaminhada. A 
grande maioria das lavouras estão bonitas, embora 
algumas demonstram perdas por causa de doen-
ças no milho. Nossas equipes estão auxiliando os 
associados para obter soluções visando recupe-
rar as áreas atingidas. Mesmo com essa questão, 
devemos ter uma ótima safra de milho.

n Em termos econômicos, o movimento pode ser 
considerado positivo nas atividades desempe-
nhadas pela Copagril nos quatro primeiros meses 
deste ano?

Em relação ao nosso planejamento, o resultado 
vem mostrando que estamos dentro dos objeti-
vos traçados para este ano. A perda na safra de 
soja representa um impacto significativo, mas as 

outras atividades estão acima do que projetamos 
inicialmente. Temos bons resultados em vários 
segmentos. Nossa região é diferenciada, sem-
pre se adapta e evolui. A Copagril puxa a frente 
da agropecuária com atividades e propriedades 
diversificadas, o que proporciona bom rendi-
mento. Somos privilegiados de morar e trabalhar 
em uma região altamente produtiva, isso ajuda a 
desenvolver o município e a região como um todo.

n No varejo a novidade foi a abertura dos super-
mercados aos domingos. As expectativas vêm 
sendo atingidas?

Vamos completar 40 anos no ramo de super-
mercados em Marechal Cândido Rondon, e sem-
pre trabalhamos para atender os clientes da 
melhor forma possível. Podemos dizer 
que a abertura aos domingos está sendo 
muito positiva.

n Neste ano haverá a tradicional 
Expo Rondon, Expomar e Expo Pecu-
ária. A Copagril sempre é destaque 
na feira durante o evento em come-
moração à emancipação de Marechal 
Rondon. A participação em 2022 

já está definida? Quais novidades?
A Copagril como a maior empresa do muni-

cípio sempre busca participar dos eventos. Desta 
maneira, nosso planejamento para a exposição em 
2022 é trazer novidades, mostrar o que temos de 
melhor em nossos setores de varejo, bem como 
nos segmentos agrícola e pecuário. Estamos felizes 
com a volta da exposição, pela oportunidade de 
trazer novos produtos e serviços aos associados, 
clientes e visitantes da região.

De modo geral, quero agradecer aos nossos 
associados, quadro de colaboradores, a diretoria 
e conselheiros. Nem tudo ocorre como dese-
jamos, mas devemos buscar alternativas para 
inovar, trazendo soluções para os desafios que 

surgem ao longo do caminho. Agradece-
mos a Deus pela saúde, e pela força de 

seguirmos trabalhando para superar 
as dificuldades e assim colocar em 
prática novos projetos.
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 Ricardo Chapla, diretor-presidente 
da Coparil: “Nossa região é 

diferenciada, sempre se adapta 
e evolui. A Copagril puxa a frente 

da agropecuária com atividades e 
propriedades diversificadas, o que 

proporciona bom rendimento” 
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PROCEDIMENTO PODE SER REALIZADO 
DIRETAMENTE NA PREFEITURA

Ü

Produtores de Mercedes 
devem fazer a  atualização 
do rebanho

Em virtude das elevadas quan-
tidades de notificações de casos 
de dengue, a Secretaria de Saúde 
de Entre Rios do Oeste convoca 
toda a população para ajudar 
no combate ao mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da dengue. A 
pasta sugere que todos os muní-
cipes verifiquem os quintais e/ou 
terrenos baldios, mantendo-os 
limpos e livres de materiais que 
possam acumular água. 

A Saúde orienta que os cida-
dãos façam a limpeza e a recolha 
de entulhos nos quintais, e em 
seguida depositem em frente às 
residências para que seja realizada 
a recolha e destinação correta 
do material.

Para maior proteção, é reco-
mendável a utilização de repelen-
tes, também deve haver cuidado 
redobrado ao realizar viagens em 
municípios onde há epidemia, pois, 
se for contaminado, poderá trans-
mitir a doença a outros cidadãos 
entrerrienses.

Nos períodos chuvosos o 
risco de proliferação do mosquito 
aumenta, de modo que todo o 
cuidado é essencial para conter 

Produtores devem ficar atentos 
aos prazos da campanha de atuali-
zação dos rebanhos para este ano 
de 2022. A atualização é obrigatória 
para todos os produtores rurais 
que possuem bovinos, búfalos, 
equinos, asininos, muares, suínos, 
ovinos, caprinos, aves, peixes e 
colmeias de abelhas.

Em Mercedes, a atualização 
pode ser feita diretamente na 
prefeitura, junto à Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente. Para isso, o produtor 
deve trazer a quantidade de ani-
mais existentes na propriedade, 
separados por espécie, gênero 
(machos e fêmeas) e idade.

Os produtores também podem 
fazer a atualização on-line, através 
do endereço www.adapar.pr.gov.
br. O prazo final é 30 de junho, 
porém existem exceções para 
produtores que necessitam da 
emissão da Guia de Transporte 
Animal (GTA).

A partir do dia 1º de julho o 

Prazo final é 30 de 
junho. Após isso, o 

produtor fica sujeito às 
penalidades legais

DIVULGAÇÃO

Saúde entrerriense alerta 
população devido ao alto índice 

de notificações de dengue

produtor que não realizou a atuali-
zação do rebanho, além do impedi-
mento para emissão de GTA, estará 
sujeito a penalidades previstas na 
legislação, inclusive multas.

Jair Bokorni, secretário de Saúde

uma epidemia no município. O 
munícipe que apresentar qualquer 
sintoma precisa procurar imedia-
tamente atendimento médico, 
visando os procedimentos de 
notificação e bloqueio. 

O secretário de Saúde, Jair 
Bokorni, enaltece a parceria entre 
o Poder Público e a população 
entrerriense e conclama a cada 
munícipe para que faça a sua parte.

Ü
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Os cidadãos que deixaram para os últimos 

dias, enfrentaram fila para emitir ou regularizar 
o título visando às eleições deste ano, agen-
dadas para o mês de outubro. A fila foi grande 
no Cartório da 121ª Zona Eleitoral de Marechal 
Cândido Rondon, que abrange o eleitorado 
dos municípios de Mercedes, Pato Bragado, 
Quatro Pontes e Marechal Rondon.

O prazo para solicitar e atualizar o documento 
encerrou na quarta-feira (04). Na terça-feira, 
por exemplo, muitos cidadãos estiveram no 
Cartório Eleitoral para emitir o título, no caso 
de adolescentes, ou regularizar e transferir, 
no caso de adultos.

Embora não tenha sido atualizar os números 
proporcionais a este ano, devido à alta demanda 
de serviços na modalidade presencial, a estatística 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relativa ao 
ano de 2020 aponta para 53.153 eleitores aptos 
a votar nos quatro municípios da Zona Eleitoral 
rondonense, respectivamente 47.545 (89,45%) 
com biometria e 5.608 (10,55%) sem biometria.

Só em Marechal Rondon há 40.375 eleitores, 
dos quais 35.628 (88,24%) com biometria e 
4.747 (11,76%) sem biometria, além de dois 
inscritos com nome social. No caso de Mer-
cedes, são 4.704 eleitores, 4.425 (94,07%) 
com biometria e 279 (5,93%) sem biometria.

Pato Bragado possuía em 2020, 4.376 

Eleições
As Eleições Gerais de 2022 acontecem no dia 02 de outubro e, nos locais em que houver segundo turno, no dia 30 de outubro. 

O voto é obrigatório para brasileiras e brasileiros entre 18 e 69 anos e facultativo para pessoas analfabetas e jovens com 16 e 17 anos.
Neste ano, o eleitorado escolhe deputados estadual e federal, governador, senador e presidente da República.
O prazo legal para a Justiça Eleitoral concluir o cadastro de todo o eleitorado apto a votar em outubro terminou ontem.
O mesmo prazo valeu para quem transferiu o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome 

social no título de eleitor - no caso de pessoas transsexuais e travestis. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade 
reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma seção acessível.

Assim como em todo ciclo eleitoral, a busca por regularizar a situação do título tem aumentado com a proximidade do fim do prazo, 
o que levou a Justiça Eleitoral de diversos estados a ampliar o horário de funcionamento dos cartórios eleitorais. 

Todos os procedimentos relativos ao título de eleitor, incluindo a emissão do documento pela primeira vez, puderam ser realizados 
inteiramente on-line, sem a necessidade de sair de casa, por meio do Atendimento On-line ao eleitor.

Por meio da internet é possível, por exemplo, pagar multas eleitorais atrasadas e solicitar a revisão de dados no caso de título 
cancelados. De acordo com a Justiça Eleitoral, mais de seis milhões de títulos foram cancelados de 2018 a 2021.

Isso pode acontecer, por exemplo, quando o eleitor não comparece à votação nem justifica a ausência por três eleições consecu-
tivas, apesar de se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade do voto.

Contudo, quem teve o título cancelado por ter faltado à revisão do eleitorado e à coleta de biometria em seu estado não precisa 
se preocupar. No mês passado, o TSE suspendeu os efeitos do cancelamento devido à continuidade da pandemia de Covid-19. Dessa 
maneira, os eleitores nessa situação podem votar normalmente em outubro. 

O prazo limite para emitir ou modificar informações relativas ao título de eleitor é decorrente da Lei das Eleições, que prevê o 
fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes do pleito. Neste ano, a data do fechamento é 05 de maio.

FILA FOI GRANDE NOS ÚLTIMOS 
DIAS NO CARTÓRIO DA 121ª 
ZONA ELEITORAL, COM SEDE EM 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON

 Conforme dados do TSE 
relativos a 2020, são 53.153 

eleitores aptos a votar 

TRIBUNA DO OESTE

eleitores aptos a votar, dos quais 4.082 com 
biometria (93,28%) e 294 sem biometria 
(6,72%). Por sua vez, em Quatro Pontes são 
pelo menos 3.698 eleitores aptos a votar, res-
pectivamente 3.410 com biometria (92,21%) 
e 288 sem biometria (7,79%).

Já em Nova Santa Rosa, que pertence à Zona 
Eleitoral de Palotina, são aproximadamente 6.903 
eleitores aptos, dos quais 6.445 com biometria 
(93,37%) e 458 (6,63%) sem biometria. No muni-
cípio de Entre Rios do Oeste, atendido pela Zona 
Eleitoral de Santa Helena, há 3.528 eleitores aptos 

a votar, sendo 3.308 (93,76%) com biometria e 
220 (6,24%) sem biometria. 

Vale salientar que os dados se referem ao 
ano de 2020. Em relação a 2022, a expec-
tativa é de que haja aumento do eleitorado, 
principalmente nas cidades maiores. 

Corrida contra o 
tempo para emitir ou 
regularizar o título
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 Efeitos ao organismo
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer 

José Alencar Gomes da Silva (Inca), os Dispositivos 
Eletrônicos para Fumar (DEFs) não são seguros e 
possuem substâncias tóxicas além da nicotina. Sendo 
assim, o cigarro eletrônico pode causar doenças 
respiratórias semelhantes àquelas decorrentes da 
Covid-19, como o enfisema pulmonar, doenças 
cardiovasculares, dermatite e câncer.

Ainda segundo o instituto, estudos mostram que 
os níveis de toxicidade podem ser tão prejudiciais 
quanto os do cigarro tradicional, já que combinam 
substâncias tóxicas com outras que muitas vezes 
apenas mascaram os efeitos danosos. Liz de Almeida, 
chefe de Prevenção e Vigilância do Inca, reforça 
que não há benefícios para quem prefere utilizar o 
dispositivo eletrônico em vez do cigarro comum. 

“A probabilidade de quem utiliza o cigarro 
eletrônico passar a usar o cigarro comum é 
muito maior do que quem não utiliza. Ou seja, 
para quem quer parar de fumar, esse não é o 
caminho”, observa ela.

Liz também entende que a falta de conhecimento 
tem levado os jovens a usarem ainda mais o cigarro 
eletrônico.  “(Os jovens) precisam entender o 
quanto isso é prejudicial à saúde. Torcemos para 
não ser legalizado aqui no Brasil, pois a indústria 
tem investido muito no marketing desse produto”, 

completou a especialista do Inca.  
Já Paulo Corrêa, coordenador da Comissão 

Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia (SBPT), explica que não 
forma segura de consumo de tabaco ou nicotina.

“As formas fumadas são as mais perigosas. 
Existem mais de 80 substâncias no cigarro eletrônico. 
E vão surgir mais. São os mesmos riscos de um 
cigarro convencional, com o incremento do metal 
que vai para o organismo de quem usa o cigarro 
eletrônico”, aponta.

O coordenador da SBPT destaca que o cigarro 
eletrônico ainda provoca efeitos psicológicos no 
indivíduo que o utiliza ou potencializa aqueles já 
existentes, como ansiedade e depressão. 

“O jovem quer se encaixar em diversos grupos, 
por isso ele passa a utilizar de alguns artefatos e 
tomar algumas atitudes que lhes façam estar ligados 
a um determinado grupo”, completou. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) está na fase final de elaboração de seu 
posicionamento quanto à liberação do uso dos DEFs. 
No começo de abril, a agência começou a etapa 
de participação social no processo que analisa o 
consumo de cigarros eletrônicos. 

Nesta fase, a Anvisa vai receber evidências 
técnicas e científicas sobre esses produtos. O prazo 
para receber informações técnicas e científicas sobre 
cigarros eletrônicos será até o dia 11 de maio.  

 “Vaporizador” tem caído no gosto do brasileiro, 
especialmente do público jovem 

CONHEÇA OS EFEITOS DO 
CIGARRO ELETRÔNICO

DOENÇA PULMONAR E CÂNCER: 

Com uma variedade de sabores, aromas e a semelhança aos narguilés, 
os cigarros eletrônicos dão, à primeira vista, a ideia de serem uma boa alter-
nativa. No entanto, o uso desse dispositivo tem sido prejudicial à saúde de 
jovens e artistas renomados. 

Recentemente, a forrozeira Solange Almeida, 47 anos, contou em entrevista 
ao “Domingo Espetacular”, da Record TV, que quase abandonou a carreira 
devido ao uso de cigarros eletrônicos. Já em dezembro do ano passado, a 
assessoria de imprensa do cantor Zé Neto, dupla sertaneja de Cristiano e 
usuário desse cigarro, afirmou que ele desenvolveu um problema chamado 
“foco de vidro no pulmão” e falta de ar ao cantar. 

Os sintomas apresentados pelo artista podem estar relacionados, além de 
resquícios da Covid-19, ao uso prolongado de cigarro eletrônico. Mas é entre 
os jovens que os vapers ou vaporizadores, como também são chamados, 
ganharam espaço muito rápido, reacendendo o debate sobre o tabagismo.

Um estudante do Ensino Médio, de 16 anos, diz que utiliza o cigarro 
eletrônico como uma forma de “lazer”, e que não se considera um viciado. 
“(Uso) mais para me divertir com meus amigos”. Outro jovem afirma que 
passou a usar após ver muitos amigos utilizando. “Para não ser o único da 
turma a não usar, comecei a fumar também”.   

No Brasil, o uso desses aparelhos é proibido desde 2009, mas a Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) mostra que o uso tem se tornado 
cada vez mais frequente, principalmente entre os mais jovens. Segundo o 
levantamento, em 2019, 16,8% dos estudantes de 13 a 17 anos já haviam 
experimentado o cigarro eletrônico. Na faixa de 13 a 15 anos, a prevalência 
foi de 13,6%. Entre os jovens com 16 até 17 anos, de 22,7%.

Por ser mais prático, ter uma aparência mais tecnológica e atrativa, e não 
causar aquele incômodo do cigarro tradicional - sobretudo pela diferença 
de odor -, os eletrônicos passaram a ser socialmente aceitáveis em diversos 
ambientes, principalmente em festas e eventos.  
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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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Um momento de força extra e poder, 
bom para dar passos importantes 
em seus projetos e na vida como um 
todo. Conversar com gente diferente 
pode abrir sua mente e conversar com 
quem já faz parte de sua vida pode 
ajudar a alinhar as expectativas e 
objetivos em seus projetos. Cursos ou 
viagens são bem-vindos e a semana 
é tudo de bom para fazer contatos.
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Saber o que quer é meio caminho 
andado para chegar lá. Se tem 
dúvidas, portanto, siga com calma. É 
um bom momento para as questões 
profissionais, que ganham força e 
novidades. Você pode seguir novos 
rumos no trabalho e na vida. A 
semana é boa para sentar e conversar 
sobre objetivos e expectativas, nas 
questões pessoais ou profissionais.
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Um momento de energia extra, e super 
favorável para dar novos passos e 
começar coisas novas. As relações 
e parcerias podem ter um papel 
decisivo nas novidades que chegam 
ou para que você realize seus sonhos 
e objetivos. Tente controlar menos e 
estar aberto às novidades que a vida 
pode te trazer. Em outras palavras, 
surpreenda e deixe-se surprender.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

A semana favorece demais assuntos 
ligados a estudos e viagens. Ainda que 
não vá começar um curso ou fazer uma 
viagem agora, pensar nisso e planejar 
pode ser bem importante. O céu da 
semana também favorece encontros e 
conversas e os temas ligados a relações 
amorosas ou parcerias profissionais 
estão bem favorecidos, com definições 
muito importantes.
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Querendo ou não, sua vida vai mudar. 
É importante seguir esse fluxo da vida 
que pede novidades e transformações. 
A vida é movimento constante e para 
te dar uma força nesse momento tão 
importante, seu regente, Vênus, chega 
em Áries, para te encher de coragem 
e iniciativa pra fazer acontecer. Você 
tende a receber ajudas inesperadas e 
surpreendentes. Vá em frente.
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Diversão está na pauta da semana. 
É um momento movimentado em 
termos de lazer, vida social e amor. 
Convites podem surgir de onde menos 
espera e vale a pena se abrir para 
ouvir e, por que não, fazer coisas 
novas. No amor, as coisas podem 
tomar outro rumo e isso pode ser 
divertido. Abra-se para se apaixonar, 
fazer coisas que gosta e ser feliz.
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preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

culináriaculinária
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Assuntos pessoais e familiares são 
os principais temas da semana. 
Concentre-se em resolver o que for 
preciso e não fuja das responsabilidades. 
A vida tem novidades para você e, para 
isso, pode precisar que sua casa esteja 
em ordem, até literalmente falando. 
Mudanças na casa e até de casa 
podem ser uma possibilidade real. 
Você está em dias ótimos para 
começar uma atividade física.

Um bom momento para mudar 
hábitos e padrões. É um período 
favorável às novidades e qualquer 
coisa diferente que possa surgir. O 
diálogo é sempre a melhor forma 
de resolver pendências com outras 
pessoas. E você pode se surpreender 
positivamente com a chegada de 
ajuda inesperada ou convites 
interessantes que chegam de quem 
ou como você nem imaginava.

É uma semana mais agradável, de 
boas conversas e encontros. Mas é 
também momento de se manter mais 
introspectivo e cuidar de questões 
internas e antigas. Velhas feridas 
podem vir à tona, mas têm tudo 
para serem cuidadas e superadas. 
Temas ligados aos relacionamentos 
podem ter desenvolvimentos e 
definições importantes. Amizades 
podem ganhar força.

Saber o que valoriza e quais são seus 
objetivos é fundamental para saber o 
que fazer nesse momento que te cobra 
tanta atitude. Uma coisa é certa: você 
vai ter que se posicionar. E mudar. O 
céu te oferece mais espontaneidade, 
criatividade e capacidade de ação. 
Assuntos novos podem vir à tona, 
enquanto muita coisa antiga se 
resolve. Aproveite que o universo 
está conspirando a seu favor.

Grandes mudanças estão a caminho. 
Isso pode ter a ver com carreira e 
vida pessoal. De alguma maneira, 
seu destino pode mudar. A semana 
também promete imprevistos 
e contratempos que podem ser 
driblados com criatividade e bom 
humor. É importante encontrar 
tempo para se divertir, mesmo que 
as questões do dia a dia tomem 
tempo e exijam responsabilidade.

Um ótimo momento para reorganizar 
sua rotina. É um bom momento para 
mudar hábitos e rotinas, para começar 
coisas novas no trabalho ou mudar 
coisas em seus projetos e para dedicar 
mais tempo para cuidar da saúde. 
São dias importantes e decisivos e 
você tem força extra à disposição 
para fazer o que quiser. Pode até 
superar questões antigas e se abrir 
para novos projetos.

HumorHumor

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

Jogo dos sete errosJogo dos sete erros

Assistente de consultório
A assistente de um consultório dentário preparava a sala para o 
próximo cliente, um policial. Enquanto arrumava os instrumentos, 
ela notou que o sujeito se agarrava à cadeira, pálido. Na esperança 
de ajudá-lo a relaxar um pouco, perguntou-lhe se ir ao dentista 
o deixava nervoso.
- As palmas das suas mãos ficam suadas, seu coração bate 
descompassado e tem uma sensação desagradável na boca do 
estômago?
- Isso mesmo! - disse o policial.
Ela sorriu:
- Ah, então se sente mais ou menos como eu, quando vejo as luzes 
vermelhas da sua viatura piscando no meu retrovisor.

l 1 kg de carne bovina moída  
 de sua escolha;
l 1 cebola ralada no ralo fino;
l Sal a gosto;
l Temperos a gosto (não  
 precisa nada para dar liga);

MOLHO:
l 2 colheres (sopa) de óleo  
    (para dourar as almôndegas);
l 1 copo pequeno de extrato 
 de tomate.

Tempere a carne a seu gosto em uma tigela. Amasse, 
tire uma pequena quantia de carne na mão (do tamanho 
de almondegas normal) e aperte bem, movimentan-
do-a nas mãos, faça as bolinhas bem apertadinhas e 
reserve-as. Coloque o óleo para esquentar em uma 
panela de fundo largo e coloque almôndegas, uma a 
uma, se não couber tudo no fundo, pode colocar um 
pouco por cima das outras. Tampe a panela e deixe 
as bolinhas cozinharem na mesma água que a carne 
solta. Quando a água secar, mexa devagar e dê uma 
leve fritada. Acrescente o extrato de tomate, 1/2 copo 
(americano) de água e deixe engrossar. Sirva quente. 
Se quiser acompanhe com um purê de batatas.

Almôndega Cozida

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2013

jogos
e exercícios 

para você se
lembrar de tudo

nas bancas  
e livrarias

BANCO 17

JCE
BALÃOAGAS
IPANTAP

OCIOSARDA
HCETROÇ

TOMATEATO
PAOLER

FORMULARIOS
EARÇÃDOCA
GUFOTAG

CUSTODEVIDA
ITUORAMOR
ÇAPIORA

CAMERONBAN
PLANILHA

Causa de
estresse

entre
idosos

Letra-
símbolo do
tamanho
pequeno

Mancha na
pele que
aumenta
com o sol

Fruto do
molho de 
macarro-

nadas

Dinheiro
em cédu-
las de bai-

xo valor

(?) perdi-
do, suposto
ancestral 
do homem

Documento
preenchido
para solici-
tações (pl.)

Cobra
venenosa
marrom e

preta

Livro de
contos de 
Guimarães

Rosa

(?) seca,
local para
reparar
navios

Estampar,
em inglês

Queijo 
à base

de pasta
de soja

A Roma
Brasileira,

em São
Paulo

"(?) te
Lembrar", 
sucesso de
Caetano

James (?),
diretor de
"Avatar"

(Cin.)

Diz-se do
cego que
não quer
ver (dito)

Planta 
de fibras
muito re-
sistentes

Interjeição
gaúcha

Proibição,
em inglês

Conduta; 
procedi-
mento

Decorrido

Divisão de
terrenos
Dario (?),

autor

Bastão
usado

pelo rei
Seio

Animal que habita o
topo de árvores e dor-

me 14 ho-
ras por diaGrande

objeto 
que iden-

tifica a
operação
Lei Seca

Outra denominação
para a ave xexéu

Unidade de medida
da venda de gasolina

Inclui as populares
Três Marias (Astr.)

Cingir

(?) aéreo:
cobre um
territórioChuva

fina e persistente

Mamífero
silvestre

Vazia 
(a árvore)

Ouvido, 
em inglês
Nível de
recursos 
necessá-
rios para
morar nu-
ma cidade

(?) eletrônica, progra-
ma indicado para um
melhor controle do
orçamento familiar

Adoração
"Tudo",

em "onis-
ciente"

3/ban — ear. 4/japi. 5/stamp — urutu. 8/sagarana.



Social
cristinekempp@gmail.com

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

Marechal Cândido Rondon - PR

 Sua Melhor Solução em 

Gráfica & Comunicação Visual

 45 3284-2738     99957-3338

Aniversariantes 
da Semana  

l QUINTA (05)
Roseli Lampert de Mello, 
Thais Campos Lambert, 
Edmeia Coutinho, Cheila 
Borchert, Dirce Mazzuco, 
Vanda Schneider, Simoni 
Fagundes, Ingrid Hatleben, 
Suely Rossy, Maria Kunzler, 
Cleide Storch, Valdecir 
Rigolin, Niumar Pinheiro, 
Loreni Radtke, Sirlei Schaffer, 
Jessica Poersch, Rosides 
Dinha, Cristiano Arquilar

l SEXTA (06)
Graciele Lang, Lucenei 
Andrade, Sirlei Burg, Adriane 
Boaro, Michele Scheidt, Neri 
Carlos, Clarice Zummach, 
Eduardo Lage, Camila A. 
Blasi, Evandro Zelenski, 
Juliana Witczak, Nelda  
Hickmann, Priscila Heinz, 
Ivone Nordman

l SÁBADO (07)
Flávia Da Silva Koppe, 
Cristiane Gross Barbosa, 
Gladis Henicka, Tida Dilkin, 
Nelsi Hickmann, Elizandra 
Diesel, Suzete Tiburi Maineri, 
Lariessa Mergener Lang

l DOMINGO (08)
Gabriel Adam, Andrades 
Oliveira, Ivanir Hentges, 
Nadiesca Maculan, Rejane 
Quinot Freitag, Andrieli 
Caroline, Trycia Port

l SEGUNDA (09)
Leondina Neunfeld, Marines 
Hollmann, Isolde Regelmeier, 
Francieli Gilmar, Adir 
Schweig, Josef Ernest Becker, 
Adir Knop, Norberto Pinz, 
Rosane Schroder, Sheyla 
Souza, Fabiana Kerkhoven

l TERÇA (10)
Lilian Luciani Walke, Gilmara 
Ribeiro, Gabriel Oliveira, 
Lara Balkau, Claudemir 
Besen, Maira Lerner, Elaine 
Fernandes, Roni Grenzel

l QUARTA (11)
Nersi Luis Schmitt, Kátia 
Neuberger, Eunice Bruch, 
Cynthia Daien Lorscheider, 
Janete Kist, Charles Junkes, 
Solange Rohr, Marquida Loch 
Kasburg, Clarice Klais, Elisa 
Schwaab, Mayara Souza da 
Cruz Schwarke, Neiva Escher 
Kotters, Maria Maciel

 O tim tim da semana vai para Medi Freitag que aniversaria no dia 
de hoje (05). Na foto ela está acompanhada do esposo Adolfo Freitag, 

presidente Conselho de Administração Sicredi Aliança PR/SP

Quem também recebe os parabéns 
por brindar mais um ano de vida é o prefeito 

de Nova Santa Rosa, Norberto Pinz, que  na 
segunda-feira (09) celebra seu aniversário. Na foto ele 

está acompanhado da primeira-dama Ivone

Mamãe 
Patricia 
Neske com a 
filha Laura 
Schwanbach 
no registro 
de Karin 
Fotografias

Belo momento em família da advogada Gislaine Gomes com o esposo Amarildo e a filha Lorena
Diretores do Jornal Tribuna do Oeste, Cristine Kempp e Dario Loch, em 

visita a Ricardo Chapla, presidente da Copagril Oito beldades estão disputando o 
título de Miss Mercedes 2022. A escolha 

acontecerá no dia 20 de maio 

REVELEST BY JONES SOUZA
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Entre Rios programa sorteio da 
campanha alusiva ao Dia das Mães

NOTA DISCAL PODE SER TROCADA POR CUPONS ATÉ SEGUNDA-FEIRA (09)Ü

 Marechal Cândido Ron-
don prossegue até o dia 03 
de junho, com a 2ª fase da 
vacinação contra a influenza. 
As doses são aplicadas de 
segunda a sexta-feira em todos 
os postos de saúde da sede 
municipal e do interior, exceto 
nos distritos de Bom Jardim 
e de São Roque.

Conforme a Secretaria 
Municipal de Saúde, a nova 
fase contempla como grupos 
prioritários crianças de seis 
meses a menores de cinco 
anos de idade (quatro anos, 

11 meses e 29 dias); gestantes; 
puérperas; povos indígenas; 
professores; pessoas com 
comorbidade e deficiência 
permanente; caminhoneiros.

Também estão incluídos: 
trabalhadores do transporte 
coletivo rodoviário de passagei-
ros urbanos e de longo curso; 
trabalhadores portuários; forças 
de segurança e salvamento; 
Forças Armadas; funcionários 
do sistema de privação de liber-
dade; população privada de 
liberdade, bem como adoles-
centes e jovens em medidas 

socioeducativas.
É preciso apresentar com-

provante de vínculo empregatí-
cio, e declaração ou receituário 
médico no caso de pessoas 
com comorbidades.

A campanha permanece 
ativa para os grupos atendidos 
já na fase inicial.

Vale salientar que para-
lelo a esta etapa, prossegue 
a vacinação contra o sarampo 
em crianças de seis meses a 
menores de cinco anos de 
idade (quatro anos, 11 meses 
e 29 dias).

Os consumidores e usuários de 
produtos e serviços do comércio 
de Entre Rios do Oeste, têm até 
a próxima segunda-feira (09) para 
realizar a troca de suas notas fiscais 
por cupons para concorrer a 11 
valiosos prêmios.

As trocas podem ser efetuadas 
na Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio e Desenvolvimento Eco-
nômico, junto à prefeitura. A cada 
R$ 100,00 em notas emitidas no 
município, o cliente recebe um 
cupom. No entanto, o limite é de 
30 cupons por nota fiscal.

PROMOÇÃO
O sorteio será realizado no 

dia 09 de maio, a partir das 17h 
na prefeitura.

Mayson Eberhart, secretá-
rio municipal, pede para que a 
população valorize e compre no 
comércio local, fomentando e 
economia e contribuindo com 
o fortalecimento das empre-
sas entrerrienses que geram 

empregos e renda.
Nota Fiscal Premiada Especial 

Dia Das Mães é uma realização 
do município de Entre Rios do 
Oeste, através da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Desenvolvi-
mento Econômico, contando com 
o apoio da Associação Comercial 
e Empresarial (Acier).

P R Ê M I O S
1 - Motocicleta 125 CC;
2 - Notebook i3, 4 GB, 256 GB SSD, 15,6”;
3 - Refrigerador Frost Free;
4 - Ar-Condicionado Split 
     Inverter 12000 BTUS;
5 - Smart TV 43”;
6 - Bicicleta 21 marchas, aro 29;
7 - Máquina de lavar (faz tudo), 12 KG;
8 - Smartphone, 128 GB;
9 - Churrasqueira Elétrica, 
      5 espetos, 110 V;
10 - Forno micro-ondas, 30 litros;
11 - Fritadeira sem óleo, 
        Air Fryer, 5.5 litros. 

Crianças de seis 
meses a menores 
de cinco anos, entre 
outros, integram os 
grupos prioritários 

Marechal Rondon: prossegue a 2ª etapa da vacinação contra a influenza

DIVULGAÇÃO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
O proprietário abaixo torna público que recebeu do IAT a Licença Prévia para 
o empreendimento a seguir especificado:
Proprietário: CARLOS JACY SOMACAL e Outro
Atividade: Loteamento Somacal
Endereço: Lote Rural n° 97/98, do 19° Perímetro
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA INSTALAÇÃO
O proprietário abaixo torna público que irá requerer do IAT a Licença de Instalação 
para o empreendimento a seguir especificado:
Proprietário: CARLOS JACY SOMACAL e Outro
Atividade: Loteamento Somacal
Endereço: Lote Rural n° 97/98, do 19° Perímetro
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

  

CCEERRCCAARR  PPCCHH  MMOOIINNHHOO  SS//AA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA DA CERCAR PCH MOINHO S/A  

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

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

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

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

 

   
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: JONER COUSSEAU COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 
CNPJ: 30.104.268/0001-34 
REPRESENTANTE: SANDRA MARIA JONER COUSSEAU 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais 
VALOR: R$ 34.860,00 (trinta e quatro mil e oitocentos e sessenta reais). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p6272a77edcdc3   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Nesta sexta-feira (06), às 20 horas, acontecerá a  3ª 
Live Solidária, em prol do Programa de Aleitamento 
Materno Rondon (PROAMAR), será transmitido pelo 
Facebook do Rotary Club de Marechal Cândido Ron-
don - 25 de Julho, com a presença do show da dupla 
Dalton & Lucas.

A live em sua terceira edição faz parte do projeto 
do 3º Yakisoba Drive Thru, que acontece no sábado, 
07. Ambas as ações tem como objetivo a manutenção 
dos projetos do clube 25 de julho, que incluem: o 
Proamar, projeto de revitalização do Asilo Lar Rosas 
Unidas, além do suporte a Nutriz e Banco de Leite 
do Hospital Bom Jesus de Toledo.

Para a presidente do Rotary 25 de Julho, Aline Marki, 
a 3ª live e a 3ª Yakisoba Drive Thru, com certeza será 
um grande sucesso, como nos anos anteriores. “Temos 
boas expectativas para o evento deste ano, com a nossa 
Live Solidária, com animação do Dalton & Lucas. O prin-
cipal objetivo da live é dar continuidade ao Projeto do 
Proamar e continuar dando suporte o Programa Nutriz 
que é um importantíssimo parceiro do Projeto de alei-
tamento materno em todo município. É uma forma do 
nosso clube apresentar serviços a comunidade. Com-
plementa ainda que esse ano além dos patrocinadores 
tivemos apoio de todos os meios de comunicação que 
levaram a informação do projeto para mais pessoas. 
Uma grande força do bem em prol de mães que não 
podem amamentar seus filhos”. Comenta a presidente.

Link para assistir a Live Solidária no Facebook 
da Rotary 25 de Julho: https://www.facebook.
com/Rotary-Club-de-Marechal-C%C3%A2ndi-
do-Rondon-25-de-Julho-173203919431632/. 
Link para assistir no canal do YouTube da dupla Dalton 
& Lucas: https://youtube.com/c/DaltoneLucas.

Rotary Club de Marechal Cândido Rondon 25 de 
Julho realiza Live Solidária em prol do PROAMAR
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Quatro Pontes recebe a Biblioteca 
Itinerante do Sesc nesta quinta-feira

UNIDADE MÓVEL FICA DISPONÍVEL JUNTO À RUA COBERTAÜ

 O professor, diretor de colé-
gio e ex-secretário de Educação 
de Marechal Cândido Rondon, 
Leocir Lang (em memória), foi 
homenageado nos dias 29 e 30 de 
abril como nome de Convenção 
do Distrito LD-1 do Lions Clube.

Leocir, que faleceu em 08 de 
setembro de 2018 devido aos 

graves ferimentos de um acidente 
de trânsito ao retornar do Núcleo 
Regional de Educação, governou 
o Distrito em 2011/2012 ao lado 
de sua esposa Lurdes.

Lurdes, filhos, netos, irmãs, 
cunhados, cunhada e sobrinhos 
participaram da homenagem 
oficial, conduzida pelo casal 

governador do Distrito no ano 
2021/2022, durante evento em 
Foz do Iguaçu. 

Anderson Picolo e Wilmar 
Güttges, do Lions Clube, e Leo-
nilda, irmã do Leocir, utilizaram 
a palavra para agradecer o reco-
nhecimento do Distrito LD-1 do 
Lions Clube.

 Dando sequência ao crono-
grama de atendimentos da Biblio-
teca Itinerante do Sesc, por meio 
do projeto BiblioSesc, Quatro 
Pontes recebe a unidade móvel 
novamente nesta quinta-feira 
(05), junto à rua coberta. Desta 
vez, as oficinas de contação de 

histórias e arte-educativas serão 
trabalhadas pela orientadora 
do Sesc, Isabel Giese, com os 
alunos do 2º Ano A, 1º Ano B, 
Infantil V C e Infantil V B.

O Projeto BiblioSesc também 
oferta consulta local ao acervo e 
empréstimo domiciliar de livros 

para a população em geral, que 
encontra desde obras clássicas 
e romances até audiolivros. 

A unidade móvel ainda 
oferece curso de Formação 
de Contador de Histórias para 
professores da rede munici-
pal e para multiplicadores da 

comunidade.

ACERVO
A unidade móvel é composta 

por um caminhão adaptado com 
estantes, que comporta um acervo 
de 2,4 mil livros, criteriosamente 
selecionados e constantemente 

renovados para incentivar o hábito 
da leitura. O projeto é ofertado 
gratuitamente ao município pelo 
Sistema Fecomércio/PR, através do 
Sesc de Marechal Cândido Ron-
don, mediante parceria com a 
Secretaria de Educação, Cultura 
e Esportes. 

Os servidores da Prefeitura de 
Nova Santa Rosa participaram na 
última quinta-feira (28), de um ato 
cívico em alusão aos 46 anos de 
emancipação político-administrativa 
do município. Com as bandeiras do 
Brasil, Estado e Município hastea-
das foi cantado o Hino Municipal. 
No dia 29 de abril, o município 
comemorou 46 anos.

Participaram do ato, o prefeito 
Norberto Pinz; vice-prefeito, Noedi 
Hardt; secretários; diretores e tam-
bém alunos da Escola Municipal 
Santa Terezinha do distrito de Vila 
Cristal. Os alunos aproveitaram para 
fazer uma visita ao Paço Municipal, 
pois na escola estão estudando 
sobre o município e os três poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário.

 
VISITA CMEIs

Ainda em alusão ao aniversário de 

Homenagem póstuma a Leocir Lang

DIVULGAÇÃO Familiares do homenageado e integrantes dos Lions Clubes e do Leo Clube de 
Marechal Rondon, com o casal então governador do Distrito LD-1

Ü

Educação realiza ato cívico em alusão 
aos 46 anos de Nova Santa Rosa

 DIVULGAÇÃO 

Nova Santa Rosa, alunos dos Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) 
também visitaram o Paço Municipal. 

Eles mostraram as atividades que 
desenvolveram, tendo como tema 
a bandeira do município. 

Registro 
oficial da 
solenidade

A Secretaria de Estado da 
Saúde promoveu no sábado (30), 
em parceria com o Ministério da 
Saúde e a Secretaria de Saúde 
de Pato Bragado, o Dia D de 
mobilização das Campanhas 
Nacionais de Vacinação contra 
Sarampo e Influenza.

Das 8 às 17 horas, foi intensa 
a movimentação de pessoas 
em busca da proteção. Prefeito 
Leomar Rohden, o Mano, e a 
secretária de Saúde, Neili Koch, 
estiveram na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) e acompanharam 
os trabalhos da equipe de saúde.

Para que o bloqueio da cir-
culação dos vírus seja de fato 
efetivo, evitando a transmis-
são dessas doenças, o governo 
preconiza a meta de 90% de 
cobertura vacinal da gripe em 
cada grupo prioritário e 95% 

para o sarampo.
O dia de mobilização é 

importante para ampliar a pro-
teção da população preconizada 
com a vacina da gripe e para 
ampliar a proteção das crianças 
contra o sarampo. Nesse dia, as 
crianças de seis meses a meno-
res de cinco anos receberam a 
vacina da influenza e do sarampo 
simultaneamente. Na vacina 
contra a gripe também foram 
imunizados idosos, gestantes, 
puérperas, trabalhadores da 
saúde, professores, caminho-
neiros, pessoas com comorbi-
dades crônicas e deficientes.

As Campanhas Nacionais de 
Vacinação contra o Sarampo e 
contra a Influenza tiveram início 
no dia 04 de abril. Seguem até 
03 de junho e ocorrem pela pri-
meira vez de forma simultânea.

Pato Bragado realiza 
dia D de vacinação 

contra sarampo e gripe

 Vacinação contra o Sarampo e Influenza 
seguem até 03 de junho 

Divulgação

Ü
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São milhões 
em prêmios 
com destino 
à felicidade

Economize todo mês e GANHE 
números da sorte para concorrer. 

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

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

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2022
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 001/2022

O Presidente da Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná,
em cumprimento ao disposto no Artigo 24, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado
pela deliberação da Comissão de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 001/2022, para a
contratação de curso de liderança estratégica na Gestão Municipal, torna público a presente ratificação
da justificativa de Dispensa de licitação, na forma seguinte:

OBJETO: Contratação de curso de liderança estratégica na Gestão Municipal. O serviço deverá
ser  realizado conforme indicado no Termo de Referência,  anexo aos autos deste  processo. O prazo de
execução do contrato será de 06 (seis) meses enquanto a vigência será de 07 (sete) meses. O pagamento
será feito em parcela única, no mês de novembro de 2022.  Este objeto será fornecido pelo  SERVIÇO DE
APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ – SEBRAE/PR, inscrita  no  CNPJ  sob nº
75.110.585/0001-00, estabelecido na Rua Caete, nº 150, Bairro Prado Velho, Município de Curitiba, Estado
do Paraná, através de Dispensa de Licitação, ao valor total de R$3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL:  Contratação respaldada no Artigo 24, inciso XIII,  da Lei  de Licitações  e
Contratos nº 8.666/93, de 21/06/1993, conforme devidamente justificado no processo licitatório. Gabinete do
Presidente, em 29 de abril de 2022. (a.a.) Claudio Roberto Kohler - PRESIDENTE

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de concreto usinado FCK, para utilização na reforma dos trilhos de passeio e atracadouro, 
no parque de Lazer do Distrito de Porto Mendes. 
Valor Máximo: R$108.055,00 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 04 de maio de 2022, até às 08:29 horas do dia 20 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 20 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 03 de maio de 2022. (a.a.) Marcio Andrei 
Rauber - Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022, através do Sistema de Registro de Preços. 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item, com fornecimento parcelado. 
Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e 
suas unidades descentralizadas. 
Valor Máximo: R$2.033.864,79 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 04 de maio de 2022, até às 08:29 horas do dia 19 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 19 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 03 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 61/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 17.855.864/0001-98 
REPRESENTANTE: DIOGO ATTISANO SIQUEIRA 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 6.687,62 (seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62710a80e2744  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA. 
CNPJ: 82.803.230/0001-53 
REPRESENTANTE: GUSTAVO SURDI DEBASTIANI 
OBJETO Aquisição de materiais de expediente, tecidos e materiais diversos, para ser utilizados pelas 
secretarias municipais. 
VALOR: R$ 31.160,00 (trinta e um mil e cento e sessenta reais). 
VALIDADE: 08/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 08/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p626bc5ded6455   
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 69/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: VIACAO SANDER LTDA 
CNPJ: 84.800.853/0001-06 
REPRESENTANTE: RUDI SANDER 
OBJETO Contratação de serviços de transporte para atender os clubes e grupos ligados às unidades 
atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
VALOR: R$ 27.112,80 (vinte e sete mil, cento e doze reais e oitenta centavos). 
VALIDADE: 11/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 11/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62710bb34f3ea  
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 81/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE FADUL VILAS BOAS - SERVICOS - ME 
CNPJ: 28.758.410/0001-15 
REPRESENTANTE: Marcio André Fadul Vilas Boas 
OBJETO: Prestação de serviços de arbitragem de jogos esportivos, objetivando a realização de eventos 
esportivos a serem organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
VALOR: R$ 288.706,22 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e seis reais e vinte e dois centavos). 
VALIDADE: 26/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 26/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p626c2e9e48c51      
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 82/2022 
CONCORRÊNCIA Nº 09/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: LEITES SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA. 
CNPJ: 08.015.413/0001-51 
REPRESENTANTE: Ricardo Luiz Leites De Oliveira 
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, atendendo a 
demanda da Secretaria Municipal de Planejamento. 
VALOR: R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais). 
VALIDADE: 29/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 29/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627179017e781      
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 88/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: LUCIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 32.801.584/0001-90 
REPRESENTANTE: LUCINDO ROBERTI 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais 
VALOR: R$ 146.172,40 (cento e quarenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627174a78c7dc   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 33.263.949/0001-33 
REPRESENTANTE: JONATHAN THACSKI 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais 
VALOR: R$ 118.260,87 (cento e dezoito mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p62717585b5c9b   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA 
CNPJ: 41.191.505/0001-68 
REPRESENTANTE: CLAITON ELIAS TOLOTTI 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais 
VALOR: R$ 91.935,98 (noventa e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627173d3e2ef1 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2022 
CONCORRÊNCIA Nº 09/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: WCT ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 33.216.758/0001-10 
REPRESENTANTE: Vanick Aguiar E Silva Filho  
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, atendendo a 
demanda da Secretaria Municipal de Planejamento. 
VALOR: R$ 160.610,00 (cento e sessenta mil e seiscentos e dez reais). 
VALIDADE: 29/04/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 29/04/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627179da60646  
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 019/2022 

PROCESSO: Dispensa nº 006/2022 
OBJETO: Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para edificações pertencentes ao 
município, incluindo rede de alta tensão de ruas e avenidas. 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon -PR 
CONTRATADO: Companhia Paranaense de Energia - COPEL 
CNPJ DO CONTRATADO: 04.368.898/0001-06 
REPRESENTANTE: Paulo Rene Chastalo 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
VALOR DO CONTRATO: R$7.766.800,00 
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 07 de fevereiro de 2022 – Marcio Andrei 
Rauber, Prefeito e COPEL. Testemunha: Marcelo Silveira Portela, Secretário Municipal de Administração 
 

* Documento na íntegra disponível através do link: https://c.atende.net/p626a79e10772d 
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 68/2022 
 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022 
OBJETO: Aquisição de veículo com capacidade de 07 (sete) lugares, para a Secretaria de Esporte e Lazer. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
CONTRATADA: RIEDI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 77.310.928/0001-05 
RESPONSÁVEL: Elvira Ines Acco Riedi. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/08/2022 
VALOR DO CONTRATO: R$ 131.900,00 (cento e trinta e um mil, e novecentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 25 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Elvira Ines Acco Riedi. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p626989739bc56   
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 65/2022 

  
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 
OBJETO: Execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Rural da Linha Pioneiro, 
entre o Clube Lira e a BR-163. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon 
CONTRATADA: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME. 
CNPJ DO CONTRATADO: 24.779.729/0001-76 
RESPONSÁVEL: Jorge Fernandes De Oliveira 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias após o término do prazo de execução 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses, a contar do 5º dia útil após a emissão da ordem de serviço. 
VALOR DO CONTRATO: R$463.658,53 (quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito 
reais e cinquenta e três centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Contratante conforme autorização, no prazo de 
10 (dez) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades 
executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 18 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Jorge Fernandes De Oliveira. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p626ac7ea3826c 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

  

 

  

 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: Pregão Presencial nº 146/2017 
OBJETO: Contratação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia. 
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo do Contrato nº 75/2018, firmado em 23/05/2018. 
CONTRATADA: CLINICA DE OTORRINOS ASSOCIADOS LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 05.090.955/0001-09 
REPRESENTANTE: Diego Lopardo 
PRAZO: Execução e Vigência: 23/11/2022 
VALOR: R$ 47.709,00 (quarenta e sete mil setecentos e nove reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Prorrogação do prazo de execução e vigência por 06 (seis) meses. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 26/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito 
e Diego Lopardo. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p6271016b8bd69 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2022 
 
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: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 56.014.475/0001-91 
RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Paulin 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/04/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 22.400,00 (vinte e dois 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 Carlos Alberto Paulin. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62713d548c3a5     
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 021/2022 

 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 24, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 021/2022, para a contratação de curso 
de liderança estratégica na Gestão Municipal, torna público a presente ratificação da justificativa de 
Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de curso de liderança estratégica na Gestão Municipal. O serviço deverá 
ser realizado conforme indicado no Termo de Referência, anexo aos autos deste processo. O prazo de 
execução do contrato será de 06 (seis) meses enquanto a vigência será de 07 (sete) meses. O pagamento 
será feito em parcela única, no mês de setembro de 2022, em até 10 (dez) dias após emissão da Nota Fiscal. 
Este objeto será fornecido pelo SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ 
– SEBRAE/PR, inscrita no CNPJ sob nº 75.110.585/0001-00, estabelecido na Rua Caete, nº 150, Bairro 
Prado Velho, Município de Curitiba, Estado do Paraná, através de Dispensa de Licitação, ao valor total de 
R$21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais). 

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso XIII, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21/06/1993, conforme devidamente justificado no processo licitatório. Gabinete do 
Prefeito, em 29 de abril de 2022. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - PREFEITO 
 

 

 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2017 
OBJETO: Contratação de serviços de telefonia fixa comutado-STFC para atender as necessidades das 
secretarias municipais e demais órgãos da municipalidade. 
ESPÉCIE: Oitavo Aditivo ao Contrato nº 174/2017, firmado em 11/12/2017. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME 
CNPJ DO CONTRATADO: 05.236.051/0001-30 
REPRESENTANTE: Adir Gilberto Modes 
VALOR: R$ 58,60 (cinquenta e oito reais e sessenta centavos), mensais. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b”, § 1§, da Lei 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo de 1 (uma) Linha Telefônica e 3 (três) ramais, para a Unidade de Saúde São 
Francisco. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 27/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p626be18157e6f 
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 90/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR 
FORNECEDOR: FRIGOLÉ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 29.617.462/0001-34 
REPRESENTANTE: MARCIA ALINE WEIRICH OLENIKI 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para ser utilizados pelas Secretarias Municipais 
VALOR: R$ 108.109,80 (cento e oito mil, cento e nove reais e oitenta centavos). 
VALIDADE: 03/05/2023 
LOCAL/DATA: Marechal Cândido Rondon, 03/05/2022. 
 

* Documento na íntegra disponível no endereço: https://c.atende.net/p627171b559660   
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 71/2022 
 
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: V.S. COSTA & CIA LTDA 
CNPJ DO CONTRATADO: 05.286.960/0001-83 
RESPONSÁVEL: Valdir Da Silva Costa 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/04/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 29 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Valdir Da Silva Costa. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62713b926eaf6    
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 69/2022-                 
 
CONTRATANTE: Município de MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 
Estado do Paraná, com sede à Rua Rua Espírito Santo n.º 777, centro, Marechal Cândido 
Rondon/PR, inscrito no CGC/MF nº 76.205.814/0001-24, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Marcio Andrei 
Rauber, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.427.623-2 SSP/PR e do CPF/MF nº 
015.432.229-60, e 
 
CONTRATADA: MINERPAL COMERCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTACAO 
EIRELI. 
 
OBJETO: Recape asfáltico em vias urbanas em CBUQ 27.149,86 m², incluindo serviços 
preliminares, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de 
comunicação visual, com recursos através do Convênio nº 308/2021 - SEDU.  
 
VALOR:   R$ 1.228.857,75 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta 
e sete reais e setenta e cinco centavos). As despesas com a execução do objeto deste 
Contrato correrão a conta 02.14.1008.000.3.449.051.020 
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data 
da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma 
físico-financeiro. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 dias. 
 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de abril de 2022. 
 
FORO: Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná. 
 
Marechal Cândido Rondon/PR, 25 de abril de 2022. 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020 
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de rede baixa, rede alta e superpostes de iluminação 
pública e manutenção dos semáforos, da sede municipal e dos distritos. 
ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 211/2020, firmado em 03/08/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: Rondoluz Ltda - Me 
CNPJ DA CONTRATADA: 10.723.756/0001-12 
RESPONSÁVEL: Lucia Gorgen 
VALOR: R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, “a” e “b”, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Acréscimo de 755 horas no item 2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA – REDE BAIXA 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 27/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Lucia 
Gorgen. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62700a99e89be 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

      
 
 
 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
Dispensa de Licitação nº 22/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Contratação de Empresa Seguradora para Cobertura de sinistros 
junto as edificações da Autarquia, sendo da Sede Administrativa, do Laboratório/Almoxarifado, da Nova Sede Operacional 
e da Estação de Tratamento de Água modular compacta. Empresa: Aliança do Brasil Seguros S/A - inscria no CNPJ nº 
01.378.407/0001-10 Responsável: Sérgio Roberto Grabe  e  Emerson Luiz Nagata Valor Total: R$ 5.999,58 (Cinco mil, 
novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos). Pagamento: Até 10 ddl., após apresentação da referida 
Apólice geral.  Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 29 
de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 
Dispensa de Licitação nº 23/2022 

O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Aquisição de 07(sete) Bateriais de Litio ION para Impressoras 
Térmicas modelo ZQ520 Zebra, visando reposição em equipamentos de emissão de faturas de água da Autarquia. 
Empresa: AIDC Tecnologia Ltda - CNPJ nº 07.500.596/0001-38. Responsável: Emerson Ferreira da Fonseca Valor Total: 
R$ 9.240,00 (Nove mil, duzentos e quarenta reais). Pagamento: Até 10 ddl, após a entrega do acessório.  Fundamento 
Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor 
Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 29 de abril de 2022. Vitor 
Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 100/2021 

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA 

Dispensa de Licitação nº 24/2022 

 O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 
nº 8.666/93, torna público a presente Justificativa: Objeto: Aquisição de 04(quatro) Sensores de pressão hidrostáticos tipo 
pêndulos em aço inox AISI-316, com cabos e para faixas de trabalho de 0 à 5Mca, visando manutenções junto às Estações 
Elevatórias de Esgoto. Empresa: Velki Instrumentos de Medição e Controle Ltda - EPP - CNPJ nº 08.054.040/0001-28. 
Responsável: Daniel Angelo de Sá Eller. Valor Total: R$ 4.866,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais), 
Pagamento: Até 10 ddl, após a entrega dos materiais. Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Gabinete do Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
SAAE, de Marechal Cândido Rondon-PR, em 29 de abril de 2022. Vitor Giacobbo Diretor Executivo Portaria Municipal 
100/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022* 
Processo de Compras nº 36/2022 – Dispensa nº 20/2022  

OBJETO: Contratação de Empresa com vínculo profissional para efetuar Avaliação Venal de Imóveis com a finalidade de 
averbações de áreas em servidões públicas junto à Autarquia, as quais são consideradas fontes de abastecimento, 
reservatórios e passagens de redes em geral. CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. 
Cândido Rondon – PR CONTRATADA: Herpich Central de Negócios e Serviços Imobiliários Ltda. – ME CNPJ: 
27.923.504/0001-30 RESPONSÁVEL: Guido Herpich VALOR: R$ 13.580,00 (treze mil, quinhentos e oitenta reais).  
EXECUÇÃO: 02/05/2022 à 02/08/2022 VIGÊNCIA: 02/05/2022 à 02/09/2022  DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido 
Rondon (PR), 28 de abril de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo; Guido Herpich, Contratada. 
Documentos na integra em: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações 

Processo de Compras nº 31/2022 – Pregão Eletrônico nº 08/2022  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022* 

OBJETO: Aquisição de Conjuntos Motobombas Submersas para poço tubular profundo, a serem instaladas em unidades 
operacionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Candido Rondon - PR. CONTRATANTE: Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR CONTRATADA: Edineide de F. Vasques Brito Comércio 
e Serviços CNPJ: 31.261.184/0001-77 RESPONSÁVEL: Edineide de Fátima Vasques Brito VALOR: R$ 17.000,00 
(dezessete mil e quinhentos reais) EXECUÇÃO: 02/05/2022 à 02/07/2022 VIGÊNCIA: 02/05/2022 à 02/08/2022 DATA E 
ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 28 de abril de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo, Edineide de 
Fátima Vasques Brito, Contratada.  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022* 
OBJETO: Aquisição de Conjuntos Motobombas Submersas para poço tubular profundo, a serem instaladas em unidades 
operacionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Candido Rondon - PR. 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR CONTRATADA: CCS 
Comércio Serviços e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. CNPJ: 39.941.932/0001-74 RESPONSÁVEL: Geisiane 
Mendes da Silva VALOR: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) EXECUÇÃO: 02/05/2022 à 02/07/2022 
VIGÊNCIA: 02/05/2022 à 02/08/2022 DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 28 de abril de 2022. Vitor 
Giacobbo, Diretor Executivo, Geisiane Mendes da Silva, Contratada.  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022* 

OBJETO: Aquisição de Conjuntos Motobombas Submersas para poço tubular profundo, a serem instaladas em unidades 
operacionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Candido Rondon - PR. CONTRATANTE: Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Mal. Cândido Rondon – PR CONTRATADA: Ebara Bombas América do Sul Ltda. 
CNPJ: 46.138.31/0001-89 RESPONSÁVEL: Nelson Reginato do Canto Júnior VALOR: R$ 91.173,06 (noventa e um mil, 
cento e setenta e três reais e seis centavos) EXECUÇÃO: 02/05/2022 à 02/07/2022 VIGÊNCIA: 02/05/2022 à 02/08/2022 
DATA E ASSINATURAS: Marechal Cândido Rondon (PR), 28 de abril de 2022. Vitor Giacobbo, Diretor Executivo, Nelson 
Reginato do Canto Júnior, Contratada. Documentos na integra em: www.saaemcr.com.br,  link: Licitações  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICADO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2022 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 32/2022 

BJETO: Aquisição de equipamentos de medição de vazão/volume de água, sendo hidrômetros com mecanismos do 
tipo volumétricos classe c, com guarnições e sem conexões.  

Considerando o aviso de INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR, publicado no site compras.gov.br no dia 
02/05/2022, o qual informa que será realizada manutenção no Sistema compras.gov.br, podendo provocar indisponibilidade 
no sistema dia 02/05/2022 no período das 19h às 23h. Considerando que dois licitantes contactaram esta Autarquia, 
relatando impossibilidade de acessar o sistema Compras.gov.br para participar do Pregão Eletrônico 09/2022. Considerando 
que não houve oferta de lances no referido certame. Considerando que em contato com o portal compras.gov.br, fomos 
informados que está ocorrendo erro a nível nacional e que a situação consta em análise pela equipe de desenvolvimento 
do sistema e que devemos aguardar a normalização do sistema. Informamos que a sessão será suspensa 
administrativamente e retomada no dia 06/05/2022 às 09:00. Marechal Cândido Rondon, PR, em 03 de maio de 2022. Luis 
Fernando Barboza Behling Pregoeiro.       

 
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 04 
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, §   
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 022/2022 

 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 022/2022, para a 
Contratação de serviços de cronometragem para o Evento Ultra maratona de 12 horas de corrida de 
rua, em parceria com a ACORRERONDON, torna público a presente ratificação da justificativa de 
Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 OBJETO: Contratação de serviços de cronometragem para o Evento Ultra maratona de 12 
horas de corrida de rua, em parceria com a ACORRERONDON. O serviço deverá ser realizado conforme 
indicado no Termo de Referência, anexo a este processo. O prazo de execução do objeto do contrato será 
de 30 (trinta) dias. O valor total a ser pago será de R$ 11.450,00 (Onze mil, quatrocentos e cinquenta reais). 
O pagamento será realizado em 10 (dez) dias úteis após a realização dos serviços. Este objeto será 
executado pela empresa Sheila dos Santos, inscrita no CNPJ sob nº 41.562.832/0001-89, estabelecida na 
Rua Campos Sales, nº 387, Parque São Paulo, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.  

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso II, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93, conforme devidamente justificado no processo licitatório. 
 
Gabinete do Prefeito, em 04 de maio de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO  
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022 
RATIFICAÇÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA de LICITAÇÃO nº 023/2022 

 
 O Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em cumprimento ao 
disposto no Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista o parecer Jurídico corroborado pela deliberação da 
Comissão Permanente de Licitações, exarado no procedimento de Dispensa nº 023/2022, para a 
Contratação de serviços de engenharia para análise estrutural da cenotécnica, contemplando as 
varas cênicas, urgimento, contrapesos e demais elementos de fixação, no Teatro Municipal, torna 
público a presente ratificação da justificativa de Dispensa de licitação, na forma seguinte: 
 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. O serviço deverá ser realizado conforme indicado no Termo de Referência, anexo a este 
processo. O prazo de execução do objeto do contrato será de 30 (trinta) dias. O pagamento será realizado  
até o 5º (quinto) dia após a realização dos serviços e apresentação da nota fiscal. O valor total a ser pago 
será de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). Este objeto será executado pela empresa Werlang 
Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 37.671.604/0001-70, estabelecida na Avenida Maripá, nº 1.347, 
Sala 01, nesta cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.  

FUNDAMENTO LEGAL: Contratação respaldada no Artigo 24, inciso I, da Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, de 21-06-93, conforme devidamente justificado no processo licitatório. 
 
Gabinete do Prefeito, em 04 de maio de 2022. Marcio Andrei Rauber - PREFEITO  
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - Republicação 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 044/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: aquisição de tubos e aduelas de concreto para manutenção de galerias pluviais e pontes na sede e 
distritos do município. 
Valor Máximo: R$ 754.658,18 (Setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e 
dezoito centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 04 de maio de 2022, até às 08:29 horas do dia 19 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 19 de maio de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 02 de maio de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
     

 

      
       
      
       
       

 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
 

ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2022, através do Sistema de Registro de Preços  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de abrigos de passageiros, para ser instalado no Município de Marechal Cândido 
Rondon. 
Valor Máximo: R$ 809.459,50 (Oitocentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 
centavos). 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 29 de abril de 2022, até às 08:29 horas do dia 18 de 
maio de 2022. 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 18 de maio de 2022, no 
Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/  
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal – 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 
situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o 
horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do 
site: www.mcr.pr.gov.br link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de 
Compras do Governo Federal: http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
Dúvidas: Por email: licita@mcr.pr.gov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de 
expediente. 
 
Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 27 de abril de 2022. Marcio Andrei Rauber - Prefeito 
      
  

 
 

     
       

 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2020 
OBJETO: Reforma e ampliação do Centro Integrado de Saúde, com rede de oxigênio, ar comprimido e 
vácuo odontológico, com área de 1.152,90 m², com recursos do Ministério da Saúde, conforme Portaria nº 
4.417/2018. 
ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 327/2020, firmado em 17/12/2020. 
CONTRATANTE: Município de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GERAM LTDA. 
CNPJ DA CONTRATADA: 12.350.938/0001-10 
RESPONSÁVEL: Damiano André Geram 
PRAZO: Inalterado 
VALOR: R$ 29.702,86 (vinte e nove mil setecentos e dois reais e oitenta e seis centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, “d” da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA: Reajuste do valor do contrato com base no INCC-DI, acumulado no período de novembro 
de 2020 a outubro de 2021, no percentual de 14,94% (catorze vírgula noventa e quatro por cento), incidente 
sobre os valores que a empresa venha a receber relativo ao aditivo V. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 29/04/2022 – Marcio Andrei Rauber, Prefeito e Damiano 
André Geram. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62725f50db6e6 
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 

 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022 
ESPÉCIE: Serviços 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon – PR. 
CONTRATADA: IPM Sistemas LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.258.027/0001-41, REPRESENTANTE LEGAL: Aldo Luiz Mees. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de capacitação e treinamento de servidores em gestão pública, 
visando a participação no treinamento do "e-Social" em plataforma online 
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 400,00 (quatrocentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal e negativas. 
DATA e ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon, 02 de maio de 2022 – Pedro Rauber – IPM Sistemas LTDA. 
*Documento disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município: www.mcr.pr.gov.br e Portal: 
www.marechalcandidorondon.pr.leg.br; link: Licitações e Contratos; Sub links: Portal da Transparência, menu Compras, sub 
menu Licitações/ou Contratos. 

 
PEDRO RAUBER 

PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2022 
 
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: RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ DO CONTRATADO: 02.126.465/0001-19 
RESPONSÁVEL: Daniele Bittencourt Barbosa, Thais Bittencourt Barbosa. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/04/2023 
VALOR DO CONTRATO: R$ 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
DATA E ASSINATURA: Marechal Cândido Rondon - PR, em 29 de abril de 2022, Marcio Andrei Rauber, 
Prefeito e Daniele Bittencourt Barbosa, Thais  Bittencourt Barbosa. 
 

* Documento na íntegra disponível no Endereço: https://c.atende.net/p62713f2626f79  
ou através do site: www.mcr.pr.gov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações 
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