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Por Eliseu Langner de Lima
Jornalista 11737

O Governador Carlos Massa 
Ratinho Junior participou da 
reunião ordinária da Associa -
ção dos Municípios do Oeste 
do Paraná (AMOP) nesta sex -
ta-feira (24) em Cascavel. Na 
ocasião, anunciou a autoriza -
ção para homologar contratos 
de urbanização e reurbaniza -
ção de rua, além da compra de 
equipamentos para a Prefeitu -
ra de Toledo. O montante auto-
rizado foi de R$ 3.308.515,21.
Os convênios foram interme -
diados pelo deputado federal 
José Carlos Schiavinato. Os 
processos já foram licitados e 
aguardavam a autorização do 
Paranacidade, autarquia da 
Secretaria de Estado do Desen -
volvimento Urbano do Paraná. 
Após a assinatura do Governa -
dor, a Prefeitura fica autoriza -
da a dar continuidade aos pro -
cessos com a contratação dos 
fornecedores.
Rua Carlos Gomes
Estão previstos R$ 
1.490.780,03 para a reurba -
nização da Rua Carlos Gomes, 
no Jardim Europa / América, 
entre a Avenida Maripá e a 
Rua Ari Barroso. Uma extensão 

de 1.200 metros. Deste valor, 
existe uma contrapartida da 
Prefeitura de R$ 223.776,00.
A reurbanização inclui ciclovia, 
calçada em paver, novos pon -
tos de ônibus, alargamento da 
via para 11 metros de largura, 
recapeamento da via existente, 
contempla também travessias 
elevadas, rampas de acessibi -
lidade, nova sinalização, arbo-
rização nova e extensão das 
galerias pluviais.
“ São investimentos impor -
tantes para o município de 
Toledo, ruas que tem um flu -
xo muito grande de veículos e 
pedestres. Já os maquinários 
vão auxiliar os trabalhos nas 
estradas rurais. Agradeço ao 
governador Ratinho por aten -
der as nossas solicitações e ao 
deputado que fez esse elo até 
o Estado”, agradeceu o prefeito 
Lucio de Marchi. 
Rua Ida Becker
Para a urbanização da Rua Ida 
Becker foram autorizados R$ 
1.148.943,34. Sendo que R$ 
1.089.021,18 não são reem -
bolsáveis para a Secretaria de 
Desenvolvimento do Estado. A 
intervenção será entre a Ave -

nida Ministro Cirne Lima até a 
rotatória da Avenida da União, 
totalizando 500 metros de ex -
tensão. A rua está localizada 
entre Vila Becker e Jardim Co -
opagro.
Está previsto canteiro central 
contemplando ciclovia, calça -
da em paver, piso tátil, duas 
pistas de 9 metros de largura 
em cada sentido, recapeamen -
to dos 240 metros de exten -
são da pista existente, além da 
pavimentação dos 500 metros 
da rua. Contempla também 
espaços para bicicletários no 
canteiro central, rampas de 
acessibilidade, nova sinaliza -
ção, iluminação de LED, arbo-
rização nova e extensão das 
galerias pluviais.
Equipamentos
Foram autorizados R$ 
537.490,00 para a aquisição 
de uma motoniveladora e R$ 
415.000,00 para a aquisição 
de uma escavadeira hidráulica. 
Os equipamentos serão desti -
nados para a Empresa Munici-
pal de Desenvolvimento Urba-
no e Rural de Toledo (EMDUR).
Fonte: Secom/Pref. de Tole -
do

Governo do Paraná 
libera recursos para 
Toledo

Caso Ciscopar
Esse colunista recebeu na última sexta feira a visita da atual presidente 
do Ciscopar Cleci Lo翿�, prefeita do município de Mercedes.  Na pauta, 
as denuncias feitas nessa coluna sobre médicos possivelmente estarem 
atendendo fora de suas especialidades. Claro que, existem amparos le-
gais e iremos replicar nessa coluna pareceres do CRM e CFM em analise 
no jurídico para esclarecer a verdade.

Excesso de moções
Sem querer tirar o brio muito menos questionar àqueles que são home-
nageados pelos nobres edis até mesmo porque, esse jornal já foi agra-
ciado e isso é lisonjeante, mas, o excesso de entrega das moções no dia 
da sessão ordinária tem que ser repensada.

Excesso de moções I
 Nessa segunda, por exemplo, foram entregues 27 “moções de aplauso” 
atrasando em 39 minutos o inicio da sessão ordinária.  Sugiro a direção 
da casa que, mude o regimento e inclua limites e determine um dia “es-
pecífico”  para a entrega.

Casamento sologâmico?
Pasme, “eu” mesmo, casando comigo mesmo?  Isso ocorreu em Belo 
Horizonte onde uma empresária que se chama Jussara Dutra Couto, 38 
anos casou-se consigo mesmo. Teve cerimônia, testemunhas e buquê 
de flores. O que está acontecendo com os “homens” de hoje? Veja nesse 
link do CB.

ht tps: / /www.corre iobraz i l iense.com.br /app/not ic ia /bra -
sil/2019/05/27/interna-brasil,757811/como-foi-cerimonia-da -
-mulher-que-se-casou-consigo-mesma-fotos-e-video.shtml?utm_
source=onesignal&utm_medium=push

Ingratidão?
Sobre o evento realizado sábado passado em que, Associação Benefi-
cente do Oeste do Paraná – Hoesp enviou convite para um ato de assi-
natura do termo de cooperação de estágio de medicina e citou apenas 
o deputado federal 
José Carlos Schiavi-
nato, e repito nada 
contra o deputado ou 
quem quer que seja, 
reafirmo que foi uma 
“puta-sacanagem” e 
desrespeito com as 
autoridades que for-
mam nossa historia 
política e administra-
tiva de Toledo.

Uma festa bem “particular”.
Copa Coamo

Creio que seja um dos melhores momentos para os produtores associa-
dos a Coamo Agroindustrial que já vivenciamos. Viam-se muitas emo-
ções, alegrias nos dos atletas da terra quando adentravam em campo 
para jogar bola e não para plantar. Mais emoção ainda era ver os fami-
liares assistindo os pais em campo. Realmente uma copa do mundo para 
os produtores.  

Na imagem, momento da confrater-
nização sendo prestigiada pelo pre-
feito de Toledo Lúcio de Marchi, Dr. 
Ricardo Acciolly Calderari e Celso 
Paggi gerente Coamo Toledo.  
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A final do 12º Festival da Música Gos -

pel, realizada no último sábado (25), 

lotou o anfiteatro da Unipar Câmpus 

I de Toledo. Familiares, amigos, e até 

quem apenas gosta da música cristã, 

foram prestigiar os 15 finalistas das 

categorias Adulto e Infanto-juvenil, 

selecionados entre os 36 calouros que 

se apresentaram na quinta e sexta-fei -

ra (23 e 24). Ao todo, R$ 6 mil foram 

distribuídos em prêmios para os cinco 

vencedores de cada categoria, além de 

troféus.

“O sentimento é de muita gratidão a 

Deus pela bênção de poder cantar e 

vencer em casa, junto com a família 

e amigos que acompanham meu tra -

balho e gostam de mim”. Assim avalia 

Lucas Bloemer, que cantou a música 

“Um milagre em Jericó”, e foi o grande 

vencedor da categoria Adulto.

As apresentações são motivo de orgu -

lho também para os pais dos jovens 

calouros, assim como Valdezi Costa, 

que é pai do Samuel Eduardo, ven -

cedor da categoria Infanto-juvenil. 

“A gente sempre foi envolvido com a 

música. Faço todo o esforço que posso 

para manter ele na aula de canto e le -

vá-lo nos festivais da região. Sou mui-

to realizado com os filhos que tenho”.

E Samuel conta que começou cantar 

com seis anos de idade. Ele ensaia 

muito e já venceu em outros festivais, 

mas o sentimento é sempre diferente. 

“O sentimento é muito bom, pois quem 

participa sabe o quanto é difícil. Tem 

pessoas que já cantam há vários anos 

e não conseguem vencer, por isso fico 

muito feliz”.

Confira a lista dos vencedores

Categoria Infanto-juvenil:

1º Lugar: Samuel Eduardo dos Santos 

- Prêmio: R$ 1200,00

2º Lugar: Luana Ortega - Prêmio: R$ 

800,00

3º Lugar: Gabriely C. Costa - Prêmio: 

R$ 600,00

4º Lugar: Mariana Matos Ribeiro - 

Prêmio: R$ 300,00

5º Lugar: Emyle Vitória Campos - Prê -

mio: R$ 100,00

Categoria Adulto:

1º Lugar: Lucas Bloemer - Prêmio: R$ 

1200,00

2º Lugar: Júnior Brejamin - Prêmio: 

R$ 800,00

3º Lugar: Camila Muller - Prêmio: R$ 

600,00

4º Lugar: Jaqueline Isabel Rodrigues - 

Prêmio: R$ 300,00

5º Lugar: Márcia Regina dos Santos - 

Prêmio: R$ 100,00

Fonte: Secom/Pref. de Toledo

Final do 12º Festival da Música 
Gospel premia talentos de Toledo

A semana começou positiva para os muní-
cipes nesta segunda-feira (27) com o rece-
bimento de cinco novos veículos destinados 
ao atendimento na saúde. Duas ambulâncias 
estão destinadas ao Serviço de Atendimento 
Móvel às Urgências - Samu 192, e os outros 
três são veículos adaptados para atender 
a Vigilância Epidemiológica. Para o Samu, 
uma ambulância foi repassada para a nova 
base e a outra para reposição da frota. Os 
investimentos somam mais de R$ 980 mil.
A Secretária de Saúde, Denise Liel, salienta 
agilidade nos atendimentos. “É um reforço 
necessário na área da saúde que beneficia o 
cidadão de forma direta. O carro adaptado 
para atender a Vigilância Epidemiológica é 
uma novidade que oportuniza qualidade de 
vida e manutenção dos produtos, além do 
transporte adequado aos pacientes”. 
Liel explica que a Vigilância Epidemiológica 
terá um reforço a mais de agora em diante. 
“Este é um diferencial que o município de 
Toledo está oferecendo, um carro apropria-
do para o transporte e que é um diferen-
cial, uma qualidade da assistência da nossa 
comunidade”. Denise informa que a uma 
necessidade de sempre estar renovando a 
frota de veículos. 
“O fluxo de transporte de pacientes dentro 
da cidade e também para fora, como por 
exemplo Curitiba, é grande, por isso é im-
portante sempre estar com equipamentos 
bons e de qualidade para dar melhor quali-
dade no atendimento ao paciente”.
O Prefeito Lucio de Marchi destaca os in-

vestimentos na saúde e garante que os tra-
balhos para melhorar os atendimentos não 
param. “ A gestão vem trabalhando com 
o objetivo de melhorar a saúde de Toledo 
através de um atendimento de qualidade. 
Reformas em várias Unidades Básicas de 
Saúde já foram realizadas, como no Jardim 
Europa, Industrial, Cerro da Lola, entre ou-
tras que estão em andamento, como no Jar-
dim Coopagro e Jardim Porto Alegre. Com a 
nova frota de veículos não há dúvidas que 
o processo ao atendimento será com maior 
agilidade”, finaliza. 
Para o Diretor de Enfermagem, Carlos Au-
gusto Pereira, que trabalha direto com a 
unidade móvel, a aquisição da nova frota é 
uma garantia nos trabalhos. “Toledo e a re-
gião ganha com este novos equipamentos. 
Sabemos da importância de ter um automó-
vel como este a disposição da população. 
São veículos equipados que vão auxiliar no 
atendimento aos pacientes”, define. 
Entrega dos veículos
A entrega simbólica aconteceu em frente ao 
Paço Municipal Alcides Donin. O momento 
contou com a presença dos vereadores, Ja-
nice Salvador, Gabriel Baierle, Valtencir Brit-
to (Careca) e Pedro Varella. 
O Prefeito Lucio de Marchi e o vice Tita 
Furlan, acompanhado dos Secretários, Dire-
tores e Coordenadores municipais também 
estiveram no local. Representantes da Se-
cretaria da Saúde e do Samu receberam em 
mãos as chaves dos veículos.
Fonte: Secom/Pref. de Toledo

Nova frota reforça atendimento 
à saúde da população de Toledo
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TERRENOS

VENDA DE TERRENO EM PORTO MENDES: 
TERRENO DE 400 M²,  DE FRENTE PARA O 
ASFALTO, R$ 35.000,00. TR. FONE: (44) 9744-
2399

Vendo área de 20 alqueires com aproximada-
mente 8 alqueires de plantio, com dois açudes, 
casa e chiqueiro simples a 30 km de Toledo, 
sendo 2 km do asfalto 163, na região de Dois 
Irmãos. Valor: 1100.000,000 (Área ideal para 
criação de gado).
Contato: 984116738. Creci 22065.

Vendo 6 alqueires a 10 km de Toledo, a 2 km do 
asfalto 163, sentindo Marechal, podendo ser 
desmembrado 1 alqueire, com uma nascente 
de água e rio no fundo, no valor de 3.500 sacas 
de soja por alqueire.
Contato: 984116738. Creci 22065.

Vendo área de 12 alqueires, com 9 de plantio, 
a de 10 km de Toledo, sentido Assis, 200 me-
tros da Br, no valor de 2.500 sacas de soja por 
alqueire.
Contato: 984116738. Creci 22065

Vendo 5.3 alqueires, com 2 alqueires de plantio 

e o restante de pasto, com casa, chiqueiro e paiol 

de madeira simples, na região de 10 de maio, 

no valor de 380.000,00. Com local para fazer 

açude, com rio no fundo.Contato: 984116738. 

Creci 22065.

VENDO Terreno com 1.025m², situado na Rua 
Rio Grande do Sul, enfrente a Igreja Menino 
Deus no Jardim Porto Alegre – R$ 680.000,00 
– Tr: (45) 9972-6002 (el)

Vendo casa no jardim Porto Alegre, próximo ao 
posto de saúde, casa de alvenaria, com lote de 
490 m², no valor de 350.000,00
Contato: 984116738. Creci 22065.

Vendo terreno com 300m2 na Grande Vila 
Pioneiro, Rua Capitão Leônidas Marques. 
ótimo investimento para construções co-
merciais e com documentação disponível. 
R$ 150.000,00.  Ligue para 45-9142-7078 e 
45-9988-7049 Rogênia  – Corretora - CRECI 
nº 27.282. (el)

Vendo terreno comercial na Grande Vila Pio-
neiro. Rua Capitão Leonidas Marques. ótimo 
investimento para construções comerciais – 
Documentação disponível. Sendo:  _Terreno 
meio com testada para Rua Capitão Leonidas 
Marques  - (300m²) – Terreno de meio - R$ 
138.000,00. Contato: Rogênia (Ro) . – Corre-
tora - CRECI nº 27.282 - Tratar: 45-9142-7078 
e 45-9988-7049.

ALUGA-SE terreno 400m², localizado na 
Avenida Parigot de Souza, esquina com Rua 
Pedro dos Santos  Ramos, enfrente a fundição 
Ignis. Valor R$ 3.600,00. Tr: (45) 9972-6002

ALUGA-SE terreno de 800m², com escritório 
de 225m, localizado na Avenida Parigot de 
Souza, em frente á fundição Ignis. – Tr: (45) 
9972-6002 (el)

VENDO TERRENO 5.800m², PRóXIMO AO 
PESCADO SEREIA. VALOR:R$ 480.000, 00. 
TR: (45) 9912-7049 (el)

VENDO 02 (DOIS) TERRENOS LOCALIZADOS 
NA RUA GUARANI – Toledo/PR – Área Total de 
900m² (30m de testada para Rua Guarani). Os 
terrenos têm frente com a Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC/PR), são próximos, 
ao Hospital Regional e UTFPR. Localização 
ótima para clinicas, escritórios e ans. Valor 
R$890.000,00. É possível a venda em sepa-
rado, sendo o valor de R$450.000,00 cada 
terreno. Contato: Rogênia (Ro) . – Corretora - 
CRECI nº 27.282 - F - telefones: 45-9142-7078 
e 45-9988-7049 (WhatsApp).

VENDO TERRENOS em Assis Chateubriand/
PR. ótimo investimento. Cidade em desen-
volvimento. Preço dos Terrenos, excelente. 
CONFIRA! Contato: Rogênia (Ro) . – Corretora 
- CRECI nº 27.282 F. Telefones: 45-9142-7078 
e 45-9988-7049 (WhatsApp).

Terrenos em Perola. Vendo 2 terrenos medindo 
500m2 cada no  Residencial Viva. Ligar 45 9133 9499

Dois terrenos, de 10x28=280 m². Com in-
fraestrutura completa. Valor: R$  80.000,00. 
Contato: 45 9971-5566

Terreno em Boa Vista, de esquina, de 
31x10,5=328 m² localizado em frente ao 
colégio do distrito. Valor: 80.000,00 (Aceita 
troca) Contato: 45 9971-5566

Chácara em Boa Vista, com 2.300 m², com casa 
de alvenaria, medindo 100 m², contendo 4 quar-
tos, sala, cozinha e banheiro. Valor: 160.000,00 
(Aceita troca) Contato: 45 9971-5566

CHACARAS

VENDO chacará 1 alqueire, Linha São Paulo, 
mina d’água, rio, sendo maior parte em plan-
tio. A 8Km de Toledo, 1,500m do asfalto, saí-
da para Marechal. R$250.000,00. - CONTATO: 
(45) 98411-6738, Creci-22065  

VENDOC HÁCAR ANO DISTRIT OSÃO MIGUE L6,800M² 
SEC ASEM CONSTRUÇ.Ã EONCOSTAD NAA VILA, COM ÁGUA 
ENCANAD AE ENERG IAELÉTRIC. AVALOR R$300.000,00. 
CONTAT O(45)99937-9499.

CASAS

VENDE-SE  casa de alvenaria, com 109m², 
terreno 250m² com 3 quartos, sala, cozinha, 
lavanderia,garagem, cercada, Localizada na  
Av. Carlos Sbaraini, Jd Panorama. Valor: R$ 
290.000,00 TR: 45-9856-4939 (R2312)

RUA 25 DE JULHO 350 - CENTRO - | TOLEDO/
PRM ² CONSTRUÍD: A67,00 /  M ² TERREN:O 290,70 
/   TERRENO COM 2 CASAS. AMBAS COM 1 
QUARTO, SALA, COZINHA, 1 WC. CADA CASA 
TEM APROXIMADAMENTE 35M².ACEITA CAR-
RO NO VALOR MÉDIO DE APROXIMADAMEN-
TE R$30.000,00. ACEITA PARCELAMENTO.

RUA PIRATINI 1837 - CENTRO - | TOLEDO/PR/ 
Lat. Direita: 40,00 /   Lat. Esquerda: 40,00 /   
m² Construída: 275,81 /   m² Terreno: 1000,00 
/   Frente: 25,00 /   Fundos: 25,00 /   ótima Lo-
calização - Área Central de Toledo - Excelente 
Potencial Construtivo.

Vendo casa no Jd. La Salle c/217,61m2, terre-
no de 800m2, prox. Ao colégio João Candido 
Ferreira, ótima localização. Vl R$ 780.000,00. 
Tr. 45-9991-0591

Vendo por motivo de mudança: CASA NO JAR-
DIM LA SALLE com 217, 61 m², residencial e 
comercial em terreno de 800.00 m², = 20x40 
prox. Unioeste região central de Toledo ótima 
localização. (45) 9991-0591

Vendo casa no Bairro São Francisco em terreno 
de esquina, murado e bem localizado. Valor R$ 
135.000,00. Tratar  45-8835-5842 ou 45-3378-1049

CASA NA RUA ANAPOLIS, 788 , DULLIUS,  COM 
01 SUITE, 2 QUARTOS,DEMAIS DEP., GAR. 2 
CARROS, VALOR R$ 1.250,00 - EXIGE FIADOR,
FONE (45) 99134-5384 / 99951-0594

SOBRADOS

Vende-se Sobrado na Vila Industrial, com 
aproximadamente 110m2, sendo: cozinha, 
lavanderia, sala de estar conjugada com 
sala de jantar,  churrasqueira, lavabo, 02 
quartos, 01 suíte, 01 banheiro, garagem.  R$ 
400.000,00. Sobrado NOVO! Contato: Rogê-
nia (Ro) . – Corretora - CRECI nº 27.282 - tele-
fones: 45-9142-7078 e 45-9988-7049.

VENDO SOBRADO  próximo ao Unipar, com 
260m2, suíte, 3 quartos, 2 bws sociais, 2 sa-
las de estar, escritório, cozinha e sala de jan-
tar. Edícula com área de festas e lavanderia, 
despensa e BWC. 9972-6002.

PONTO COMERCIAL

ALUGO barracão com 250m2 na Av. Ministro 
Cirne Lima, próximo ao Yara – fone 9972 6002

APARTAMENTOS
VENDE SE apartamento sala cozinha um quar-
to e um banheiro, em cima da camélia ores 
R$ 130.000,00 fone (45) 9972-6002 (EL)

ALUGA-SE apartamento localizado em cima 
da Camelia Flores, um quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Valor:  R$ 600,00 + 80 reais o con-
domínio. Sem vaga de garagem. Tr: 9972-6002

VENDOAP ARTAMEN T1O QUADR ADA PRAT I98M²  VALO R
DE R$250.000,0A0C EIT OCOMO TROC AVALO RINTEGRA L

EM VEÍCUL OACIMA ANO 2015 TABEL AFIPE. CONTATO 
(45)99937-9499.    

Vendo apartamento 63m2, com 01 ano 
de uso , rua Cerro Corá, 350. Vl. R$ 
170.000,00. Tr. 45-9959-6084- nan-
ciado.

OFERTA! APARTAMENTO 2 quartos, 1 
banheiro, sala, cozinha, 1 vaga de es-
tacionamento. 70,80 m² de área total, 
sendo 53,45 m² de área privativa. R$ 
120.000,00 á vista. 45 9979-8001

Vende-se chácara

Linha Floriano, com escritura, matrícula individual e 
documentos OK.
Chácara após barracão da Grameira, água da Sanepar, 
sem intermediário valor 250 mil, falar com Ademar.
Chácara a 4 km de Toledo, entrada lateral esquerda, 
registrada, 5 metros de largura, 80 x 250 m telefone 
para contato (42) 9 9124-2257, toda área 45 mil me-
tros, 550 mil, documentos OK, sem intermediário. (45) 
9 8402 086.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ADELAR KAISER torna público que recebeu do IAP a Licença de 
Operação para Suinocultura instalada no Lote Rural N°59, Linha 
Ponte Nova – Diamante do oeste/PR

          SÚMULA DE REQUERIMETO DE RENOVAÇÃO

                        DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ADELAR KAISER torna público que irá requerer ao IAP, a 
Renovação da Licença de Operação para Suinocultura instalada 
no Lote Rural N°59, Linha Ponte Nova – Diamante do oeste/PR
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