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58 anos de Marechal
Cândido Rondon:
a Fé sempre presente!
“Nas vilas, bairros e cidade,
Nos templos muitos agradecem.
Rondon será eternidade
Pra todos que a engrandecem”
“Deem graças ao Senhor,
porque Ele é bom. O seu amor
dura para sempre”!
Salmos 136:1

Centro Autorizado TOEFL/TOEIC
(45) 9 9935-2032

leaderschool.mcr@gmail.com

DISK ENTREGA Comida caseira
(45) 9

SALETE

9928-5794

Aceitamos encomendas
Fone (45)

3254-3003 - Marechal Cândido Rondon-PR
www.engemarko.com.br

Rua Sete de Setembro, 2456
Marechal Cândido Rondon-PR
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3284-1054
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Marmitas

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS

Dinheiro rápido e fácil!

Feijoada aos sábados

9 9832-3555
9 9987-9538

Rua Tiradentes, 656
Centro - MCRondon

Contabilidade
ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA
GESTÃO DE NEGÓCIOS
ABERTURA DE EMPRESAS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
DECLARAÇÃO DE BENS (IRPF)
CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA, E LOCAÇÃO
PROCURAÇÕES E RECIBOS

45 9 9908-0220

| 9 9134-8200

Av. Expedicionário Otto Grings, 714
Jardim Universitário
Marechal Cândido Rondon-PR

A CHAVE PARA

SUA CASA PODE ESTAR AO SEU ALCANCE!

Casa localizada na Rua Guilherme Wollstein, 973

COMPRA l VENDA l ADMINISTRA l ALUGA l CONSTRÓI

45.3254-3128

- 3 quartos
- Sala

- Cozinha

- Banheiro
- Garagem

R$ 180.000,00

Casa de esquina com aproximadamente 117 m²
localizada na Rua Bahia, 407
Loteamento Ana Neuza
- 3 quartos
- Sala
- Cozinha

- Garagem com portão eletrônico
- Lavanderia
- Lote de 14x18

R$ 198.000,00 à vista

OZEIAS
45.9 9916-0097

45.9 9935-2560

Consórcio de Imóveis

Grupo 1004 - Plano 147 meses
VALOR DO
CRÉDITO

VALOR DA
PARCELA

332.351,00

2.723,00

310.194,00

2.541,00

288.038,00

2.360,00

265.881,00

2.178,00

243.724,00

1,997,00

221.567,00

1.815,00

199.411,00

1.634,00

177.254,00

1.452,00

166.176,00

1.361,00

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

Avenida Maripá, 44 - Sala 02
Marechal Cândido Rondon - PR

www.farolimoveis.imb.br
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Editorial

"O Senhor te abençoe e te
guarde; o Senhor faça
resplandecer o seu rosto sobre
ti e te conceda graça; o Senhor
volte para ti o seu rosto e te
dê paz” Números 6:24-26

C

inco anos! Somos muito gratos por cada
uma das 51 edições da Revista Paz publicadas neste período. A cada dia, um novo
desaﬁo. A cada manhã, novas oportunidades de poder
fazer a diferença em um mundo não tão positivo aos
olhos de muitos, mas a nossa fé e esperança estão em
Deus! E a Sua Palavra precisa ser destacada! “Porque
vivemos por fé, e não pelo que vemos”. 2 Coríntios 5:7
O nosso muito obrigado a cada pessoa que fez e
faz parte do nosso projeto: anunciantes, que viabilizam as publicações e divulgam os seus produtos e serviços; assinantes, que conﬁam em nosso trabalho e esperam cada edição chegar em suas casas; colunistas, pastores, entrevistados, que dedicam seu tempo para participar da grande alegria de servir ao Senhor; enﬁm, aos
nossos leitores, familiares, amigos e até pessoas que
não conhecemos, mas que nos incentivam com palavras e ações! Que Deus os abençoe grandemente!
E acima de tudo, somos gratos a Deus, nosso
Senhor. Mesmo sabendo que esta obra é insigniﬁcante perante toda a Sua grandeza, temos certeza que
ela é um instrumento para aproximar as pessoas

Kelli Cristina Scherer e Leomar André Thiel,
diretores da Revista Paz

do nosso Deus vivo!
Apresentando a nossa edição: está super especial!
Comemoramos o aniversário da Revista Paz, os 58
anos de Marechal Cândido Rondon e já antecipamos o
Dia dos Pais! Na reportagem de capa, trazemos a
importância da fé desde o início da colonização do nosso
município, já cantado em nosso hino municipal, com
entrevistados muito queridos! Vale a pena conferir!
Na enquete, destacamos o dia Dia do Amigo...
também temos o Louvor, a Turminha da Paz, Galera de
Jesus, Comunhão e Fé, Sintonia com Deus, Letra de
Mulher, Espaço Financeiro, Papo de Homem, Anos
Dourados, Semeando a Palavra, Momento A2, palavras de pastores, Rasgando a Bíblia, EducAção, além
de um pouco da história dos cinco anos da nossa
Revista Paz!
A edição está uma bênção! Ótima leitura! Deus
abençoe!
E até a próxima! A edição de agosto está por vir...
cheia de novidades!
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Parabéns, Marechal Cândido Rondon, pelos

58 anos!
arme e es lo
dedicados a você!
45 3284-1014
45 9 9817-3104

fb.com/joiascanaa
Rua Tiradentes, 585 - M. C. Rondon-PR

“Isso vem do Senhor, e é algo
maravilhoso para nós” Salmo 118:23

,

PARABÉNS,

Marechal Cândido Rondon,
pelos 58 anos!

PAGAMENTOS
EM BOLETOS E CARTÕES
DE CRÉDITO,
PARA FACILITAR
SUA COMPRA!

Sintonia com

S

Deus

e eu zer esta pergunta aos agricultores,
certamente me relatarão informações
da lavoura referente à quantidade de
sementes por hectares e preparação do solo, entre
outros dados técnicos que garantem os melhores
resultados da colheita. Isso mesmo, o plantio deve
sempre ser feito com o pensamento voltado para a
colheita: se não fosse assim, não teria sentido.
E se é assim na agricultura, porque não agimos
da mesma forma em outras áreas de nossa vida?
Muitas pessoas querem obter uma boa colheita,
mas não se preocupam com o plantio. O engraçado é que, muitas vezes, queremos colher bênção e
prosperidade, porém plantamos ingratidão.
Queremos colher amor e plantamos rancor. O lósofo e economista escocês Adam Smith (17231790) já declarou que “a ambição universal do
homem é colher o que nunca plantou”.
Na hora de plantar é importante escolher uma
boa semente. A canção infantil ‘Colherá o que semear’, de composição de Asaph Borba, começa assim:
“Uma coisa eu vi neste mundo aqui; talvez tenha
visto também; é que toda planta, animal ou fruta,
de sua própria semente vem. Se plantar tomate, vai
dar tomate. Se plantar abacate, vai dar abacate. Se

Vanderlei Britzke

Como está
o plantio?

Apresentador do Programa Geração
Gospel na Rádio Marechal 107,9 FM

plantar arroz, arroz vai dar. Colherá o que semear”.
Tem um provérbio chinês que diz: “Podemos
escolher o que plantar, mas somos obrigados a
colher o que semeamos”. A Bíblia também fala disto, quando Paulo escreve aos Gálatas, dizendo:
“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque
tudo o que o homem semear, isso também ceifará.”
(Gl.6:7). Esse texto é conhecido como a Lei da
Semeadura. Uma frase de autor desconhecido diz:
“Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que
plantamos”.
Muitos começam bem, plantando uma boa
semente, mas infelizmente deixam de cuidar da
lavoura. Um bom agricultor sabe que é preciso
fazer o manejo das ervas daninhas, para não ter
surpresas indesejadas. Até Jesus já mencionou a
existência de joio em meio ao trigo (cf.Mt.13:26).
Muitas vezes, começamos bem o plantio, porém
nos descuidamos e as pragas prejudicam a produção e a colheita acaba não sendo conforme o
esperado.
Assim, para uma boa colheita, além da escolha
de uma boa semente, é importante o cuidado com
as ameaças que a lavoura pode sofrer, e então ter-

mos uma safra abundante. Assim, cantemos a
segunda parte da canção: “Com a nossa vida é
assim também. Tudo que se planta é o que vem.
Seja do pecado ou do Senhor... colherá o que for. Se
plantar mentira, vai colher mentira. Se plantar a ira
vai colher a ira. Se plantar amor, amor vai dar.
Colherá o que semear. Se plantar amizade, vai brotar amizade. Se plantar verdade, vai colher verdade. E se essa semente em boa terra cair, uma nova
plantinha logo vai surgir. Colherá o que semear!”
Portanto, se plantamos o que é bom, certamente o
que é bom se reverterá em nosso favor.
Hoje, você pode estar colhendo o que plantou
no passado, ou pode estar em época de plantio,
pois conforme Eclesiastes 3:2 b “Há... tempo de
plantar, e tempo de arrancar o que se plantou”.
Independente do momento em que estás, ou se
você teve boas ou más colheitas, “não julgue cada
dia pela colheita que você obtém, mas pelas
sementes que você planta” (Rober t Louis
Stevenson, poeta e escritor escocês, 1850-1894).
Você pode hoje escolher e preparar a semente para
a próxima colheita... e que o Senhor abençoe seu
plantio, para usufruir de colheitas abundan05
tes com o melhor desta terra (cf. Is.1:19).
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Simone Giese

SAUDÁVEL

CRN 8*2516

Neste inverno, nada melhor do

que um lanchinho especial!

Melhor ainda se for saudável e delicioso!
Temos toda linha de alimentos especiais para alergias alimentares!

M
A SE
LINH TEN E
GLÚ CTOSE
LA
SEM

Horário de atendimento:
8h às 19h, de segunda a sexta

Servimos almoço diariamente!

Comida nutritiva e saudável... faça sua reserva!

Rua São Paulo, 271 - Centro - Marechal Cândido Rondon-PR

Toda a alimentação conta com
supervisão de nutricionista!

ADVOCACIA

Áreas de atendimento:
Previdência | Trabalhista | Cível | Família | Criminal

Parabéns, Marechal Cândido
Rondon, pelos 58 anos!

Nascemos aqui e ajudamos nas vitórias e conquistas desta bela cidade

Trabalhamos com zelo e dedicação para construir um
futuro ainda melhor para todos os rondonenses!

Dr. Christian Guenther
OAB/PR 31.517

Dr. Marcelo Gustavo Schimmel
OAB/PR 35.268

3254-7527
45 9 9910-5024
45

Rua Espírito Santo, 1457 - Sala 02
Marechal Cândido Rondon-PR

BIER SG ADVOCACIA E CONSULTORIA
Aposentadoria e auxílios
Trabalhistas
Indenizações
Licitações
Servidores públicos
Tributário
Inventários, divórcios e partilhas
Direito imobiliário
Análises, perícias e defesas em
dívidas bancárias
Sistema ﬁnanceiro de habitação

(45)

Edvandro Augusto Bier
OAB/PR 21.852

Marcelo Gustavo Schimmel
OAB/PR 35.268

Christian Guenther
OAB/PR 31.517

3055-2310

Avenida Tiradentes, 1120 - 1º andar - Centro - Toledo - PR

Fomos criados para
cumprir um Propósito

M

uitos vivem a vida hoje sem entender porque
existem! Muitos têm uma vida, mas não têm
um objetivo claro; muitos têm uma família
mas não têm um propósito com ela; muitos têm um trabalho, recebem seu salário, mas não têm um propósito com
suas nanças.
Isso precisa mudar! Viver a vida sem saber onde chegar
é complicado, é triste viver por viver... viver sem saber o
segundo passo... perguntas frequentes passam em nossa
mente: de onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou?
Essas perguntas são respondidas quando entendemos que
fomos separados por Deus para cumprir um propósito.
Fomos chamados como lhos, para
cumprir um propósito!
Jesus não iria morrer por algo banal, sem sentido... existe um propósito nisso! Entendo que fomos chamados para
realizar a vontade do Pai, mudar a história da nossa família,
nossos amigos, mudar a história de uma geração.
Eu consigo ver a sua história sendo transformada sem
nem mesmo lhe conhecer, e com isso, sua família cará
impactada com seu testemunho e entenderá que um Deus
mudou sua história de verdade.
Jesus veio para desfazer as obras do diabo e quando
isso acontece com você, seus olhos se abrem e você não vai
mais querer ver sua família no lugar onde ela está. Por isso,
08 encontrará um propósito de vida muito maior do que sim-

plesmente cumprir obrigações do dia a dia. A vida é muito
mais do que isso que temos vivido, mas somente entendemos isso através da Cruz; muitos têm uma visão do público
para a cruz, mas em Cristo você começa a ter uma visão da
cruz para o povo... consegue imaginar isso?
Não irá demorar e toda sua família estará sendo transformada e passando pelas experiências como você. Eles
nunca mais serão os mesmos, satanás não irá mais destruir
suas vidas, tudo será diferente, tenho certeza disso!
Fomos chamados como lhos para
uma nova vida em Cristo!
Quando caminhamos com Cristo, tudo em nossa vida
se transforma. Na verdade, recebemos uma nova visão que
nos revelará um Novo Propósito de Vida e então, saberemos
com quem devemos nos aliançar: uma visão que de nirá
um propósito, e um propósito que de nirá uma aliança.
Em Romanos 12:2, está muito claro que vai acontecer
uma completa mudança na nossa maneira de pensar... não
mais iremos agir como o mundo age, saberemos nos posicionar de uma forma diferente, de uma forma diferenciada;
nossas conquistas não serão como as conquistas do mundo, pelo contrário, seremos diferentes em tudo, em todas os
aspectos de nossa vida... tudo isso por causa de Jesus.
Seja autor da sua própria história, diz o Dr. Cury. Deus
criou você com um propósito, descubra qual é, e deixe-O
governar sua vida!

Pastor

William Dornellas
E-mail:
pr.williamdornelas@gmail.com

Igreja Batista
Independente Filadélﬁa

Cosméticos e Perfumaria

Marca exclusiva

H I P O A L E R G Ê N I C A

Fone (45) 2031-2410 / 9 9947-4098
Rua Santa Catarina, 407 - a 100m do banco Sicoob, sentido Vila Gaúcha - Marechal Cândido Rondon-PR

Idealizar um sonho e concretizá-lo!

Assim é Marechal Cândido Rondon em seus
58 anos de lutas, vitórias e conquistas! PARABÉNS!
Felicitações aos Agricultores e Motoristas pela passagem do seu dia!

Tel. (45) 3254-6785

9 9957-7872

opcaodamodamarechal

(45) 3254-5722

Odonto Master Marechal

opcaodamodamarechal

/ (45) 99861-1571

RUA SETE DE SETEMBRO, 1044 - SALA 105 - PRÓX. À PREFEITURA - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

em MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Rua Espírito Santo, 738 - Sala 102 - Centro
EM FRENTE À PREFEITURA

opcaokidsmarechal

(45) 2031-2222

/ (45) 99846-2925

RUA SETE DE SETEMBRO, 634 - CENTRO - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

Anos
Romildo Wrasse

C

Pastor da Igreja Luterana Cristo

omo você lida com a discordância? Isto é, quando alguém
fala ou faz coisas de modo diferente do que nós entendemos que deveria? Principalmente, se aquilo nos afeta
negativamente. Verdade é que, de alguma forma, nós sempre reagimos. Mesmo
não falar ou não fazer nada é uma forma
de reação. E com certeza, muitas são as
vezes em que nossas reações não são as
melhores.
Às vezes, reagimos com orgulho,
como se nós fôssemos sempre os donos
da verdade, e o outro inferior. Alguns reagem sempre como juízes, condenando
sumariamente qualquer um que ouse discordar das suas opiniões. Taxam logo o
outro com algum adjetivo negativo,
como ignorante, mau, egoísta, mal10 intencionado e coisas do gênero. Outra

Eu não
Concordo!

forma de reação que pode trazer problemas é a rispidez, respondendo sempre
com agressividade, com raiva, com impaciência ou xingamento. Ou nem deixamos a outra pessoa expor totalmente a
sua ideia, as suas razões. A reação de
plena concordância sempre, também é
um problema. Revela também que não
estamos dando a devida atenção ao que o
outro pensa.
A forma como lidamos com a discordância traz consequências. Só destacamos aqui que ela afeta o nosso relacionamento com as pessoas. As pessoas podem
se afastar de nós. Ou podem �car mais
agressivas conosco. Ou ainda, podem
começar a não dizer mais para nós o que
pensam, especialmente a respeito de nós.
Na Bíblia, em Provérbios 12:18, lemos:
“Palavras precipitadas são como pontas

de espada, mas as palavras dos sábios são
remédio”. E ainda, no cap. 15: “A resposta
branda desvia o furor, mas a palavra dura
suscita a ira”. É preciso que re�itamos e
analisemos como estamos reagindo às discordâncias. Podemos, com atitudes bem
simples, melhorar muito a nossa convivência com as pessoas, especialmente
com nossos familiares. E mesmo que
tenhamos que discordar de alguém que
esteja �agrantemente contra a vontade
de Deus, devemos fazer isso no espírito de
Gálatas 6:1: “Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são
espirituais, restaurem essa pessoa com
espírito de brandura.”
Por �m, sempre lembrando: “Que a
vida de vocês seja dominada pelo amor,
assim como Cristo nos amou e deu a Sua
vida por nós”. (Efésios 5:2 NTLH).

Sentimos orgulho em participar
do crescimento dessa terra!
Parabéns, agricultores,
motoristas e Marechal Cândido
Rondon, pela passagem do seu dia!

Campodiesel
Bombas Injetoras

%

(45) 3254-5977

ARQUITETOS
Arq e Urb. CYNTHIA PAULA LANG
Arq e Urb. RICARDO LUIZ LEITES DE OLIVEIRA
Arq e Urb. SINDI MATIELE WINK
Arq e Urb. VANESSA BAUSEWEIN

/ 9 9965-0253

Rua 09 de Agosto, 151 - Bairro Ana Neuza
Marechal Cândido Rondon-PR

RUA DOM JOÃO VI, 861 - CENTRO - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
FONE: (45) 3284-2874

www.ricardoleites.com.br

Precisando de dinheiro?

CREDIVEL
DINHEIRO RÁPIDO E FÁCIL!

Uma parceria de sucesso!

M

arcos Werle, proprietário da Credivel, sempre teve um sonho
especial: ser campeão na categoria de Apresentação e Ornamentação da Festa Nacional do Boi no Rolete! E para isso, se
dedicou muito: em 2014, quando trabalhava em uma loja do varejo de Marechal Cândido Rondon, buscou uma parceria com o Sr. Dealmo Voigt, que é
assador de boi no rolete desde os anos 80. “Naquela oportunidade, não
ganhamos o prêmio. Mas, no ano seguinte, ﬁzemos uma nova decoração,
com muito planejamento e ﬁcamos em 1º lugar! E isso se repetiu também em
2016! Já no ano passado, não mais representando a empresa de varejo em
que trabalhava, mas sim a minha empresa (Credivel), fomos campeões novamente! Tenho muita alegria em ser tricampeão na categoria Apresentação e
Ornamentação da Festa Nacional do Boi no Rolete, com o box Velho Casarão, hoje junto com a Credivel”, destaca.
Marcos conta que desde 2014, sempre foi o responsável pelos preparativos e escolha da decoração, priorizando o objetivo de encantar o público
que participa da festa, com algo inovador e diferenciado, com muita dedicação e trabalhando de forma unida e amigável. “Este ano vamos participar
novamente, com uma linda decoração, que certamente vai chamar muito a
atenção! Convidamos a todos para passear e ver o box Velho Casarão / Credivel, o primeiro na entrada principal do Parque de Exposições. E desde já,
quero agradecer e parabenizar toda a equipe que trabalha antes, durante e
após o evento, em especial ao Sr. Dealmo e família, além dos demais assadores e cozinheiras, que capricham muito para servir cerca de 250 pessoas.
Além da Jô Floricultura (nossa parceira desde o início), e a todos que se dedicam... e que esse ano, possamos ter muito sucesso novamente”, enfatiza.

Marcos Werle, proprietário da Credivel e o
Sr. Dealmo Voigt, assador de boi no rolete há quase
40 anos: tricampeões na Categoria Apresentação e
Ornamentação da Festa Nacional do Boi no Rolete!

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon,
são 58 anos de muitas
vitórias e conquistas!

Parabéns,
Agricultores e
motoristas, pela
passagem do seu dia!
Equipe Credivel de Marechal Cândido Rondon
(45)

Loja I - Marechal Cândido Rondon-PR

2031-1256 | 9 9824-6221
Av. Maripá, 2295 | Bairro Alvorada

Ao lado do SICOOB e em frente ao Supermercado Copagril I

Loja II - Palotina-PR
Av. Independência, 750
(44)

2033-0194

Loja III - Medianeira-PR
Rua Paraná, 2070
(45)

3240-1273

FIQUE ATENTO!

Nova Lei para
sistemas de climatização!

D

esde o dia 03 de julho de 2018, é obrigatório que as empresas comerciais e
industriais tenham o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), documento
que traz a identi cação dos ambientes climatizados e procedimentos periódicos de manutenção
preventiva. O objetivo é manter a qualidade do ar
interior às edi cações.
De acordo com Cristiano Petry, proprietário da
Guni Climatização e Refrigeração, essa Lei é de
extrema importância e vem ao encontro do que
sempre é destacado pela empresa: a garantia de

Realize a manutenção
do seu ar-condicionado
com garantia comprovada
e equipe especializada!

qualidade do ar nos ambientes e a certeza que o sistema de climatização não apresente riscos à saúde,
tendo que ser um ar puro para se respirar.
A Guni Climatização e Refrigeração conta com
pro ssionais capacitados para instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado. “É muito
importante fazer a limpeza e manutenção periódica dos aparelhos, para evitar o desenvolvimento de
fungos e bactérias que podem causar vários tipos
de doenças respiratórias. O inverno é uma ótima
época para fazer essa limpeza e garantir ambientes
seguros, com um ar de qualidade”, ressalta.

CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
Projeto

Instalação

Vendas

Manutenção

Agora é o momento
ideal de higienizar!
Para que no verão,
seu ar-condicionado
esteja devidamente
higienizado e
funcionando
perfeitamente!!

Aproveite!

Fones: (45) 3254-7171 | 9

9929-2935

- Rua Minas Gerais, 784 - Marechal Cândido Rondon-PR

TECNOLOGIA

IMPACTO DOS TRIBUTOS NA
FORMAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS

C

Você sabe quanto paga de imposto na sua fatura
de internet e de telefone?

om a vigência da Lei da Transparência (12.741/2012), o brasileiro passou a ter uma noção
mais clara do valor dos tributos incidentes sobre as mercadorias e os serviços, e
que consequentemente, compõe o valor
dos mesmos no seu dia a dia. O movimento De Olho no Imposto* tem como
finalidade tornar claro à população em
geral que os tributos são pagos pelo
consumidor em todas as operações comerciais e em todos os estágios de elaboração e comercialização dos produtos
e serviços.
Segundo levantamento do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), o brasileiro trabalha 153 dias por
ano para pagar impostos. A célebre frase
de Benjamin Franklin “Só há duas coisas
inevitáveis na vida: a morte e os impostos” faz cada vez mais sentido.
A carga tributária no Brasil corresponde a mais de 30% do PIB (Produto Interno Bruto), índice que vem aumentando
a cada ano e coloca nosso país entre os
que mais tributam no mundo.
Diante desse contexto, é notório que
a tributação incidente sobre os serviços,
especialmente os serviços de telecomunicações, impacta no preço pago pelo
consumidor. Somente de tributo estadual (ICMS), as empresas recolhem 29%

sobre o valor do serviço, que somados
aos tributos federais (PIS, COFINS, CSLL,
IRPJ), tributos incidentes sobre a folha de
pagamento (CPP, FGTS) e demais tributos,
formam valores muito expressivos.
As empresas, por sua vez, precisam
considerar esses tributos na formação do
seu preço e dessa forma, uma boa parte
do valor cobrado do cliente não fica na
empresa, mas é repassado para os cofres
públicos.
Conforme tabela do IBPT, vigência
06/2018, 44,45% do valor dos serviços de
telecomunicações é tributo.
Isso significa que numa fatura de telecomunicações de R$ 100,00, por exemplo,
R$ 44,45 corresponde a tributos inclusos
no preço. Ou seja, se não existisse tributação, o mesmo serviço custaria R$ 55,55
para o consumidor.
Infelizmente, no Brasil o dinheiro vai
para os cofres públicos e não retorna
como deveria. O retorno para a sociedade é pífio, obrigando os brasileiros a contratar serviços particulares de ensino, segurança, saúde, pagando dessa forma em
dobro, uma vez que estes serviços deveriam ser custeados, com qualidade, pelos
tributos arrecadados para essa finalidade.
E qual seria a saída para mudarmos
esse cenário? Conhecer nossa carga tributária e exigir a correta aplicação dos recur-

MARLICE WUTZKE
FERNANDES
CONTADORA DA EMPRESA
OPÇÃO TELECOM

sos, que os governos estão arrecadando,
em serviços públicos de qualidade.
*https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/

“

Só há duas coisas
inevitáveis na vida: a
morte e os impostos.
Benjamin Franklin

”
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Parabéns,
Marechal Cândido Rondon!
Nos orgulhamos dessa
cidade que escolhemos para
investir e amar!

Rodovia BR-163, KM 277
Parque Industrial
Marechal Cândido Rondon - PR

(45) 3284-5200
www.alibra.com.br

7PğPdæĥį+PğqÀPÙį WæÃîį9íæíç
25 de julho:

Parabéns,

rondonenses!

Parabéns

agricultores
e motoristas
pela passagem
do seu dia!

Trajes para eventos especiais
Exclusividade linha masculina

Fone (45) 3254-2892
Av. Rio Grande do Sul, 1003 - Centro
Marechal Cândido Rondon-PR

USAR ROUPAS DE FRIO E SE MANTER
NA MODA, DE MODO CONFORTÁVEL E
COM AS MELHORES MARCAS!
O frio está aí e a Loja Helena está com ó mos
preços em cobertores, edredons, agasalhos
jaquetas, blusas, calças e muito mais!
TRABALHAMOS COM AS MELHORES MARCAS: ALTENBURG,
TEKA, KARSTEN, JOLITEX E MUITAS OUTRAS...

COMPRE
E PAGUE
EM ATÉ
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VEZES

SEM JUROS

Parabéns,
Marechal Cândido Rondon, pelos 58 anos!
Mensagem de

O Jeito Fácil e Econômico de Comprar
Fone (45)

3284-1190

Av. Rio Grande do Sul, 898 - Marechal Cândido Rondon-PR

Dr. Luis Henrique Bier e Família

Existe uma saída:
caminhar com Deus!

Q

uantas vezes nos deparamos com adversidades e
grandes di�culdades� Há que se buscar na experiência de outras pessoas um ensinamento para a
nossa vida. Davi, por exemplo, mesmo sendo alguém tão
importante, acabou enfrentando grande a�ição. No Salmo 86,
ele ora assim: “Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei
na tua verdade” (v.11). No todo deste salmo, percebemos o
desabafo de alguém que anda atribulado. Faz uma oração que
é fruto da adversidade, da perseguição, do cansaço e da presença real da morte.
Os caminhos trilhados pelo ser humano podem trazer
profundas decepções consigo mesmo e com os outros.
Outrora Davi foi um homem forte e errante, agora quer que
Deus lhe ensine o caminho da vida e da verdade. Já basta de
andar por seus próprios pés.
Podem, sim, existir muitos caminhos, mas diante da
desesperança Davi busca o único caminho viável e seguro: o
caminho do Senhor. Nas entrelinhas da oração, transparecem
a sua humildade e seu sentimento de impotência. Nos ensina
que externar fragilidades diante de Deus é o único caminho
de empoderamento verdadeiro para o ser humano.
Maravilhoso é saber que diante de Deus não precisamos contar com a justiça própria. A sede de poder é doentia, mas a
dependência total de Deus traz cura da alma e do coração.
Quando a justiça de Deus nos abraça, podemos conhecer-nos
profundamente assumindo nossa humanidade.
A súplica do salmista não é apenas um pedido que traduz a
16 ânsia da preservação da própria vida em face à morte, senão o

desejo de vida verdadeira. Mostra-se como alguém que sabe
que o ser humano não alcança a salvação por si mesmo. É
alguém que tem sede de sentido de vida que procede de Deus.
O princípio da mudança está em Deus e quando o ser
humano descobre isso, encontra o caminho da vida. Por nós
mesmos, não sabemos con�ar em Deus até que o nosso coração comece a ser transformado. Então os mistérios de Deus vão
sendo desvelados no caminho da vida, ainda que parcialmente.
Podem ser caminhos duros, tortuosos, por vezes, caminhos de
calmaria ou ainda podem ser exuberantes e de glória. Deixarse ensinar por Deus faz toda a diferença, não importa em qual
circunstância de vida nos encontramos: boas ou difíceis.
Desde o Antigo Testamento, o ensino relaciona-se com o
termo hebraico “Torá”, que signi�ca “lei”, “direção” ou “instrução”. Expressa, portanto, um desejo profundo do salmista por
rumo e direção que corresponde a uma nova vida comprometida com Deus.
No Novo Testamento sabemos que a “lei” é caminho do
amor de Jesus Cristo: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, senão por mim” (Jo 14:6). Para conhecermos a Deus e os seus caminhos, procuramos entender a
Sua Palavra por meio de Cristo. Descobriremos inevitavelmente que o sentido de nossa vida é servir conforme Aquele
que nos instrui. Diante Dele, seremos eternos aprendizes.
Por mais que o ser humano possa contar com uma fé forte
e �rme, há que buscar com humildade a direção e a instrução
em Deus através do conhecimento de Cristo no transcorrer
dos seus dias.

Pastora

Ester Delene Wilke
E-mail:
esterdelene@opcaonet.com.br

Paróquia Evangélica de
Conﬁssão Luterana Marechal
Cândido Rondon Comunidade Martin Luther

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon, pelos
58 anos de conquistas, onde
nosso povo mostrou sua força e
determinação em construir este
grande município!
Parabéns, Agricultores e
Motoristas, pela passagem
do seu dia!
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Fones: (45)

3254-0291/ 9 9806-9543

- Rua Santa Catarina, 690 - Marechal Cândido Rondon - PR

Joias

Lentes de contato

Relógios

Armações

Ótica

Conserto e confecção de joias

Óculos de sol

Conserto de relógios

marcenaria

Parabéns, Marechal Cândido Rondon,
pelos 58 anos de progresso e desenvolvimento!
Venha nos visitar na

Expo Rondon 2018!

VENDAS:

(45) 9 9985-3031 - LUCIANE
(45) 9 9925-7188 - ARNELIO

Facebook/e-mail: marcenaria-schaeffer@hotmail.com
Rua Willy Carlos Trentini, 347 - Parque Industrial III
Marechal Cândido Rondon - PR

PARABÉNS,

Marechal Cândido
Rondon, pelos
58 anos!

Parabéns aos rondonenses que ajudam
a desenvolver nossa cidade!

Marechal Cândido Rondon,
58 anos de prosperidade!

Servimos almoços e marmitas
Diariamente:
peixe frito, polenta e outros pratos

Mensagem
do Vereador

Avenida Rio Grande do Sul, 5100 - Fone (45) 3284-1344
Marechal Cândido Rondon-PR

Josoé
Pedralli

Presentes especiais para

Dia Dos Pais!

Sempre com ótimas opções para presentear!
Presentes

Brinquedos

Material escolar

Rua Paraná, 655 - Centro - Marechal Cândido Rondon-PR

LAJEADO BONITO - (45) 3254-3184
Rua Sete de Setembro, 1177 - Sala 02 - Centro
Marechal Cândido Rondon-PR

VENDE, ALUGA E ADMINISTRA
45.

3254-5000 | 99987-5000

Rua Tiradentes, 654 - Centro | Marechal Cândido Rondon-PR

Presidente Assembleia
de Deus Marechal
Cândido Rondon
Juiz Arbitral

SEMEANDO
A PALAVRA

Pastor

Vicente Mariano

econheço que o Nome de Jesus Cristo,
nosso Senhor, é Maravilhoso, porque está
acima de todos os nomes; vejamos:

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Quando se pensa em Medicina –
Hipócrates
Quando se pensa em grandes conquistadores – Alexandre, Césares, o general
Marco Antônio, Napoleão Bonaparte
Quando se pensa na Ciência – Albert
Einstein
Quando se fala em nomes de grandes
inventores: Thomas Alva Edison, Marconi,
Graham Bell
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Parabéns,
agricultores!

PARTE 2

E-mail:
prvicentemariano@hotmail.com

R
Ø

Presidente
COPEM (Conselho de
Pastores Evangélicos
de Marechal)

O Maravilhoso
Nome de Jesus

Ø

Quando se fala nomes de grandes
Estadistas: Theodore Roosevelt, Wiston
Churchill, Golda Meier, Anwar Sadat
Quando se fala em religião – Sidarta
Gautama, Confúcio, Allan Kardec, Madre
Teresa de Calcutá, Bento 16
Quando se fala em política atual – George
Bush, Vladimir Putin, Hugo Chavez, Fidel
Castro, Barack Obama, Getúlio Vargas,
Lula, etc.

Mas, não há nome como o Nome de Jesus; em
Hb 1:4 está escrito: “feito mais excelente do que os
anjos, quanto herdou mais excelente nome do que
eles”; em Filipenses 2:6-11 “que sendo em forma de
Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas,
aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. E achado na
forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo
obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que
Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um Nome,
que é sobre todo o Nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na
terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que

Parabéns,
Marechal Cândido Rondon!

Através do esforço e dedicação
alimentam o país!

Parabéns, motoristas
pela passagem
do seu dia!

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR)
Avenida Rio Grande do Sul, 71 - Centro - 85960-000 Marechal C. Rondon-PR

Jesus Cristo é o Senhor para Glória do Deus Pai”.
Ainda em tempo, podemos dizer que seu Nome é
Maravilhoso, pelas seguintes características:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

para o doente, Ele é o médico
para o condenado, Ele é o advogado
para o soldado, Ele é o grande General
para o advogado, Ele é o Justo Juiz
para o músico e poeta, Ele é a Inspiração
para o padeiro, Ele é o Pão da Vida
para o cansado, Ele é o descanso
para o triste, Ele é a Alegria
para o perdido, Ele é o Salvador
para o sem rumo, Ele é o caminho
para o fraco, Ele é a Fortaleza
para a Igreja, Ele é o amado das nossas almas

Perto ou nos lugares mais distantes – pessoas de
todas as faixas etárias, etnias e culturas, saem de suas
casas por causa Dele.... para louvá-lo, para buscar Sua
face, para servi-lo e adorá-lo na beleza de Sua
Santidade... Ninguém possui um poder de atração
maior do que Jesus – Mc 1:45

VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AQUECEDORES A GÁS
Venda de equipamentos e instalação de redes de tubulação a gás em residências e prédios

Atendemos associações, clubes, entidades, restaurantes,
igrejas e residências, com projeto e execução conforme
normas da ABNT, com registro no CREA

w w w. c a s a b a r e q u i p a m e n t o s . c o m . b r
(45) 3254-7788
DISK-GÁS: (45) 3254-1010 / 9 9997-9090
Av. Rio Grande do Sul, 1421 - Marechal Cândido Rondon-PR

“Em todo o tempo ama o amigo e para a hora
da angústia nasce o irmão” Provérbios 17:17
No dia de julho, comemora-se o Dia do Amigo e o Dia Internacional da Amizade... e amigo de verdade te leva para
mais perto de Jesus Conversamos com três cristãos para saber como deve ser essa linda relação de amizade. Conﬁra:

Como suas amizades lhe aproximam de Deus?
Renor Alves Pereira, 41 anos
�A Palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... e algumas amizades nos aproximam
mais de Deus quando temos a oportunidade de compartilhar a
nossa vida espiritual de forma pessoal, como amigo mesmo
Estar junto é muito importante... poder compartilhar as diﬁculdades, alegrias, enﬁm, o que acontece na nossa vida. O amigo
de verdade ora por você, te visita e só no olhar, já sabe o que
você está passando... te entende e muitas vezes, corrige... dá
bronca e lá na frente, vemos como isso é bom, pois ajuda no seu
crescimento. Amigos oram uns pelos outros e agradecem a
Deus por sua vida. E mesmo os amigos que ainda não conhecem a Palavra acabam te
aproximando de Deus, pois oramos por eles e evangelizamos, para que as escamas dos
olhos caiam e todos conheçam o verdadeiro Amor do Senhor em nossas vidas�.

Estela Schneider Stoef, 37 anos
��inhas amizades podem me aproximar de Deus de
diversas formas, seja por meio da apresentação de Sua
Palavra, convite a momentos de crescimento espiritual,
ou simplesmente permitindo manter os compromissos
com a Igreja. Um abraço, palavras de ânimo ou de gratidão em momentos de angústia ou de alegria, também
são exemplos de se fazer sentir a presença e o amor de
Deus. Contudo, essa pergunta serve para nos fazer reﬂetir se a nossa amizade serve
para aproximar as pessoas de Deus, porque a vontade de Deus não é simplesmente de nos afastar de quem não tem sua vida entregue a Cristo, e sim, buscar trazêlas para perto Dele também�.
22

Leandre Scharf
Strenske,
38 anos
�Ter amigos que nos aproximam
de Deus é maravilhoso Poder ter
amigos para compartilhar os bons
momentos e alegrias é muito bom
Nas diﬁculdades, oram conosco e
nos incentivam a conﬁar e esperar
em Deus, deixando sermos usados
grandemente por Ele�.

Venda de imóveis
Aluguel
Avaliação e
Administração
Imobiliária
(45)

9 9991-5266

(45)

2031-1722

Rua Rio de Janeiro, 1067 - Marechal Cândido Rondon-PR

Roupinhas
de inverno - de

20 a 50%

de desconto!

Hotel
TOS
DESCOANLOJA!

EM TOD

Fofuras do mês!

Quartos individuais e monitorados

Lilica

spe g

B

et a

(45) 3254-8469 / (45) 99830-9465

pet

óri

Fiona

çõ

Av. Irio Jacob Welp, 2193 - M. C. Rondon

Mel

Foto: Rafael Sturm

MODA INFANTIL

Parabéns, Marechal Cândido Rondon,
pelos 58 anos de grandes conquistas!
Parabéns também aos
Agricultores e Motoritas,
que são parte do dia a dia,
ajudando a construir essa
próspera cidade!

Mensagem do
vereador

Sauer

Parabéns, povo de Marechal
Cândido Rondon! Comemoramos
58 anos com muitas conquistas
e qualidade de vida!
Fone (45) 9 9846-6345
Rua Sete de Setembro, 568 - Centro
Marechal Cândido Rondon-PR
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O melhor preço e atendimento você
encontra aqui na Lojas Colombo!
Fone (45)

3284-1013

Av. Rio Grande do Sul, 850 | Marechal Cândido Rondon - PR

Você gosta da vida que leva?

O

quanto você está disponível para mudar
sua vida?Como estão seus relacionamentos?Sua condição te apoia ou te limita? E o dinheiro?Quais são os seus sonhos? Você
os tem realizado?Se a resposta é não, saiba que eu
como Coach Sistêmica estou aqui para apoiar você
a ter novos resultados em sua vida. Mas o que é
Coach Sistêmico? Coach é um processo de evolução e transformação constante. Nesse processo
descobrimos, renascemos, transformamos e
mudamos. Mudança???? SIM. Quando
descobrimos o estado desejado, ou

ponto de melhoria, é fantástico. É a hora das tarefas, ou seja, as ações. O Sistêmico atua através
de uma nova abordagem, uma nova percepção
consciente do ser humano, analisando-o e trabalhando com suas partes integrais, fazendo com
que você perceba que uma área da sua vida influencia diretamente outras. Assim, de nada adianta
ser feliz em apenas algumas áreas da vida e nas
outras ser frustrado ou infeliz. Ter o trabalho dos
seus sonhos, mas não ter um relacionamento conjugal feliz, ter um ciclo de amizades maravilhoso,
mas ter um péssimo relacionamento familiar.O
Coach Sistêmico vem com intuito de fazer com
que você reflita a respeito de aspectos em sua
vida e ainda atinja seus objetivos pessoais e profissionais. Fazendo com que encontre respostas,
até então irrespondíveis em sua vida.

(45) 9 9988-3294
lufrancobade@gmail.com
Rua Lengo, 28 - Frankfurt
(esquina com a Marechal Deodoro)
Marechal Cândido Rondon-PR

Na BNH-2 Festas,

a diversão

é garan da!

A decoração de uma
festa faz toda a diferença!
Cada detalhe é essencial, e quando bem feita,
é sempre lembrada pelos convidados!

Completo espaço, todo coberto e cercado com:
playground

piscina de bolinhas

3 camas elás cas

esta!
Agende sua f

Marechal Cândido Rondon

Parabéns,

58 anos!

Marechal Cândido Rondon,
pelos 58 anos!

Parabenizamos todos os cidadãos
rondonenses, agricultores e motoristas
pela passagem do seu dia!

Essencial

VISITE NOSSO ESTANDE
NA EXPO RONDON 2018!

Beleza e Estética
CABELOS
- Penteados
- Cortes
- Hidratação
- Tintura
Fones: (45)

Sobrancelhas
Manicure
Pedicure
Alongamento de cílios
Maquiagem
Depilação

COMPRE TAMBÉM ONLINE

Fones: (45) 3284-2799
9 9923-1005 TIM
| 9 9923-3317 TIM

2031-0983 / 9 9968-3015

Rua XV de Novembro, 1100 - Marechal Cândido Rondon-PR

Marechal Cândido Rondon!

Cidade encantadora,
de povo forte e acolhedor!
Nossa família atendendo a sua.

3254-3221
9 9927 2471

RUA MINAS GERAIS, 844
CENTRO
MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

Novo

Nissan Kicks

Hilux 2.7 SRV 4x4
2014/2014
Completa + airbag +abs

Santa Fé 2.4 aut
2011/2012
Completa + airbag + abs

HB20X Style 1.6
2014/2015
Completo + airbag + abs

.com.br
Realizando Sonhos!
45

3254-5555

Veículos novos e seminovos
de todas as marcas

Outlander 2.0 Aut
2013/2014
Completa + Airbag + Abs

Corolla XEI 2.0 automático
2010/2011
Completo + airbag + abs

Logan DYN. 1.6
2014/2015
Completo + airbag +abs

www.betomarcas.com.br

Quer participar da nossa coluna� É só enviar sua foto para
jornalismo revistapaz.com.br, com os dados para publicarmos�
Será uma grande alegria�

Claudinéia e Rodrigo
Martinell, que completaram
19 anos de casados em 05 de
junho! Que Deus sempre os
abençoe!

O lindo Rafael, comemorando o seu 1º aninho no dia 06
de junho, na companhia da mamãe Leila e do papai
Adirson Borchardt! Parabéns!

A nossa amada ﬁlha Helena comemorou seus 2
aninhos no dia 24 de junho! Que Deus a abençoe
grandemente! Mamãe Kelli e papai Leo

O lindo e amado João Lucas,
que completou seu 1º aninho
no dia 19/06. O papai Lucas,
a mamãe Joice e toda a
família desejam muitas
bênçãos do Senhor!

Aline e Anderson
Storck, com a ﬁlha
Alana, que completou
seu primeiro aninho
no dia 21/06!
Viva a Alana!

O CEO da Get Wise, Jean Lange, o presidente do Conselho de
Administração da Sicredi Aliança PR/SP, Adolfo Freitag, a jornalista
do O Presente Rural, Francine Trento e a assessora de
desenvolvimento do cooperativismo da Sicredi Aliança PR/SP,
Francielle Raupp. Os rondonenses marcaram presença
recentemente no Sicredi Summit Jovem, realizado pela primeira vez
pela Central Sicredi PR/SP/RJ, em Curitiba
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CHAMA-GÁS
Obrigado aos amigos e clientes pela indicação ao
Prêmio Impacto 2018. Pelo SEXTO ANO CONSECUTIVO como
Melhor Distribuidora de Água Mineral e Gás!

DISK ÁGUA

3254-1637
3254-3341

9 9918-5371

Av. Irio Jacob Welp, 5339 | Bairro Ana Paula
Marechal Cândido Rondon-PR

P

ARÂMETRO

Jorge
9 9801-7416
45 9 9836-0803
45

M Ó V E I S S O B M E D I D A

Faça um orçamento
sem compromisso!
Qualidade
Pontualidade
Conança

Atendemos
TODA A REGIÃO
Nova Santa Rosa-PR

Há 1 ano, construindo imagens com

Amor, tocando no

Coração

de quem veja!

�one�� � 4�� 9 9806-1212
� 4�� 9 9981-9462
luizeeclaudinhafotografia
Rua Pernambuco, 1018 - Centro
Marechal Cândido Rondon - PR

Marechal Cândido Rondon, acreditamos no seu futuro e no seu potencial!

4ʑEFʭWTʪ˻͉W

LINHA ÁGUA SAUDÁVEL
LINHA NUTRICIONAL

2031-0525
(45) 9 9971-3425

Fones: (45)

Av. Maripá, 2004, sala 02
Jardim Alegre (em frente à Equagril)
Marechal Cândido Rondon-PR

www.purific.com.br

Parabéns, Marechal
Cândido Rondon!

São 58 anos de progresso,
lutas e muitas conquistas!
Felicitações aos
agricultores
e motoristas
pela passagem
do seu dia!

Vereador

Nilson

Hachmann
O amigo de verdade

SEGURANÇA E GARANTIA DE QUEM
REALMENTE CONHECE O QUE FAZ

Concreto usinado

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon, pelos 58 anos de conquistas!

Parabéns,

Agricultores e Motoristas, que dia-a-dia
produzem e transportam as riquezas do nosso país!

(45) 3254-2013

Rua Gernot Reuter - Parque Industrial II - Marechal Cândido Rondon - PR
Representante: Marcos Pinz / (45) 9 9974-5255 / vendas.rondon@concresuper.com.br

Fé

Comunhão
e

PEÇA PELO DELIVERY
(45)2031-2158 / (45)9 9917-0146

Avenida Maripá, 1485

U

ma coluna social voltada às
programações, comemorações e acontecimentos em geral!
Faça parte! Envie sua foto para
jornalismo@revistapaz.com.br

CHICKEN IN HOUSE

Marechal

Cândido

Rondon
Traga sua família e amigos

Encontro do Copem (Conselho de Pastores Evangélicos de Marechal), em comemoração ao Dia
Municipal do Pastor (2º domingo de junho), com a presença de pastores e lideranças, realizado na
sede da Assembleia de Deus. Momentos muito especiais!

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon,
pelos 58 anos de história!

COMBO DOUBLE CHICKEN

COMBO CASAL

Combo Casal FRANGO com Costelinha

Combo Casal FRANGO com Costelinha

1 Double Chicken, Porção de Batata frita,
1 Refrigerante lata.

1 Balde M com frango frito crocante,
Batata frita, 1 Refrigerante 600ml e 1 molho.

Noite do Riso, na Congregação Luterana Alvorada: diversão e alegria na presença do Senhor!

SERVE
2 À 3 PESSOAS

COMBO FAMÍLIA
COMBO AMIGOS

Combo Casal FRANGO com Costelinha
SERVE
4 À 5 PESSOAS

1 Balde G com frango frito crocante,
Batata frita, 1 Refrigerante 1,5L e 2 molhos.

Combo Casal FRANGO com Costelinha
SERVE
6 À 7 PESSOAS

2 Baldes G com frango frito crocante,
Batata frita, 1 Refrigerante 2L e 3 molhos.

PRATOS

Retiro de Casais 2018 “Sintonia”, da Igreja de Deus de Marechal Cândido Rondon – muitas bênçãos!

Os proprietários
da Bem-me-quero
Cosméticos e
Perfumaria,
Maurício e Aline,
durante
inauguração da
loja. Que Deus
abençoe esse
novo
empreendimento!

Fran, Rosane e Clarice, na reinauguração
da Chic Biju e Modas. Desejamos muitas
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bênçãos neste novo desaﬁo!

Ambiente agradável, amplo e
aconchegante, preparado para
bem atender os clientes!

CABELEIREIRA

(45) 3254-5575
(45) 9 9928-2652

Sale

Hair
Make UP
Manicure e pedicure
Cortes e penteados
Maquiagens
Sala da noiva

Rua Espírito Santo, 1546
Marechal Cândido Rondon-PR

COM

AGORA É

TUDO

INVERNO 2018

50%
OFF

Promoção válida do dia 25/06/2018 até 28/07/2018; desconto de 50% à vista e 20% parcelado em até 10x nos cartões de crédito.

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon, pelos 58 anos!�

Somos felizes e privilegiados por fazer parte dessa história!
Ø´WæqÃQįĤí¥ĤıÃqPxcîį

qØĽĤÃŉÃP
Trabalhamos com
moda evangélica!
Atendemos todos os tamanhos!

Numeração do 32 ao 70

Fone (45) 2031-0325 - (45) 9 9801-6363
Rua D. João VI, 661 - Sala 2 - Centro | Marechal Cândido Rondon-PR
www.kannys.com.br |
Kanny's

Paz
Revista

Edição 50

Paz

Big
Bang:

Revista

Você acha mesmo
que o mundo todo
pode ter surgido
?
de uma explosão

“No princípio,
Deus criou os
céus e a terra”
Gênesis 1:1

ados:
Fomos planejcriado
tudo com tanta perfeição!

Somente um Deus muito

inteligente poderia ter

Centro Autorizado TOEFL/TOEIC
45

leaderschool.mcr@gmail.com

(45) 9 9935-2032

caseira
DISK ENTREGA Comida

(45) 9

SALETE

9928-5794

Fone (45)

Cândido Rondon-PR

do Super Rimmava - Centro

2456
Rua Sete de Setembro,
Marechal Cândido Rondon-PR

Feijoada aos sábados

- MCRondon

Contabilidade
GESTÃO DE NEGÓCIOS
E TRABALHISTA
ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL
DECLARAÇÃO DE BENS (IRPF)
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
ABERTURA DE EMPRESAS
PROCURAÇÕES E RECIBOS
DE COMPRA E VENDA, E LOCAÇÃO
CONTRATOS PARTICULARES

Aceitamos encomendas

EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS

3254-3003 - Marechal
br
www.engemarko.com.

3284-1054

Rua Tiradentes, 656 - a 30 metros

SEM
DE
TAXA EGA
ENTR

Marmitas

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS

45 9 9908-0220

| 9 9134-8200

Grings, 714
Av. Expedicionário Otto
Jardim Universitário
Marechal Cândido Rondon-PR

Revista Paz: cinco anos de conteúdo
edificante e muitas bênçãos!

D
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e um sonho e um desejo no
coração de fazer mais por Deus
e falar quão maravilhoso és,
oportunizando que mais pessoas O conheçam e sejam libertas pela verdade
que é Jesus (“E conhecereis a verdade, e
a verdade vos libertará”. João 8:32), é que
surgiu a Revista Paz.
A primeira edição circulou no dia 17
de julho de 2013, com o objetivo de levar mensagens de fé e esperança, com
informações úteis, transformadoras e que
pudessem fazer a diferença na vida das
pessoas. Em meio a tantas informações
negativas que nos bombardeiam todos
os dias, os leitores têm a oportunidade de
uma leitura agradável e que já é muito esperada por centenas de pessoas.
Com circulação mensal – de março a
dezembro de cada ano – já chegamos a
nossa 51ª edição. Foram muitos os desafios superados e até mesmo situações de
discriminação vivenciadas, pelo tema que
propomos apresentar desde o início (a Palavra de Deus). Muitos nos incentivaram,
mas alguns chegaram a questionar se teríamos assunto para descrever em todas
as edições, duvidando do projeto! Mas, a
cada dia, o Senhor nos dá mais forças para
continuar!
Lembramos com alegria do primeiro
dia de vendas para suprir as despesas do
material e apresentar o projeto. Saímos
apenas com uma ideia e uma simples folha
de papel impressa (em qualidade não tão
boa), com a logomarca da Revista, colocada em uma pastinha de elástico! E já na

A capa da primeira edição
da Revista Paz, que circulou
em julho de 2013

primeira visita, nos amigos das Joias Canaã,
recebemos total apoio dos irmãos Carlos
e Mari que, inclusive, estão a 51 edições
conosco! E assim foi acontecendo... a cada
“sim” recebido e com muitas palavras encorajadoras, a primeira edição circulou em
cerca de 20 dias após o início das visitas!
Deste trabalho, muitos frutos já foram
colhidos. Com distribuição gratuita no
comércio de Marechal Cândido Rondon
e região, além dos assinantes (que recebem a revista em casa), são centenas de
relatos de pessoas que conheceram um
pouco mais da Palavra de Deus através da
Revista Paz e, consequentemente, buscaram um conhecimento mais aprofundado. Tal realidade é um sonho realizado,
já dito no editorial publicado na primeira

edição da revista:
“Certo dia, um escritor que costumava
caminhar pela praia em busca de inspiração observou, ao longe, algo a se movimentar. Continuou andando na direção
daquela sombra até aproximar-se o bastante para perceber que se tratava de um
homem. Quando chegou mais perto, notou que ele juntava as estrelas do mar, que
haviam ficado presas na areia quente da
praia, e as devolvia ao mar. Só então ele se
deu conta de que havia milhares, milhões
de estrelas do mar espalhadas pela praia.
Espantado, disse ao homem: ‘Você não
percebe que há muitas estrelas do mar por
aí? Seu esforço não vale a pena. Mesmo
que você trabalhe vários dias seguidos não
conseguiria salvar todas elas. Então, que
diferença faz’?
O homem, que ainda não havia parado
para lhe dar atenção, pegou uma estrela do
mar, ergueu-a e, mostrando-a ao escritor,
disse: ‘Para esta eu fiz diferença’. E, jogando-a ao mar, continuou sua empreitada”.
Com base em dados estatísticos, sabemos que a nossa publicação já foi e é lida
por dezenas de milhares de pessoas. Porém, se apenas UMA renovar suas esperanças, se essas palavras tocarem o coração
de apenas UMA, ou seja, se conseguirmos
fazer a diferença para apenas UMA, alegraremo-nos, em nome do Senhor. “Pois
eu lhes digo que assim também vai haver
mais alegria no céu por um pecador que
se arrepende dos seus pecados do que por
noventa e nove pessoas boas que não precisam se arrepender”. Lucas 15:7.

Gratidão!
Agradecemos a cada pessoa que fez e faz parte da
nossa Revista: anunciantes, assinantes, colunistas, pastores, entrevistados, leitores, familiares, amigos e até pessoas que não conhecemos, mas que sempre nos incentivam.
Um agradecimento especial a nossa equipe: Sergio
e Clarice, que logo aceitaram encarar o desafio conosco
e desempenham seu trabalho com muito amor e dedicação; a cada pessoa que passou por aqui nesses cinco
anos; e ao nosso representante comercial (e braço direito), Vanderlei, que não mede esforços na sua jornada de
evangelizar! Não temos palavras para agradecer a vocês,
que vivem a Revista Paz conosco!
E acima de tudo, somos gratos a Deus, nosso Senhor,
que a cada dia, nos renova! Agradecemos por podermos
ser um instrumento para aproximar as pessoas do nosso
Deus Vivo!

Um reconhecimento importante nestes cinco anos da Revista
Paz foi em setembro de 2017, quando a jornalista Kelli Cristina
Scherer foi homenageada no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios,
a nível estadual, por seu trabalho à frente da Revista

O site www.
revistapaz.
com.br
vem como
mais uma
ferramenta de
divulgação da
Palavra
de Deus!

Uma grande
novidade!
Além da revista impressa, desde o início,
utilizamos as redes sociais para divulgação
(principalmente o Facebook), onde disponibilizamos todo o material que sai na versão
impressa.
E neste mês, lançamos o nosso site oficial: www.revistapaz.com.br onde teremos
muito conteúdo edificante!
Serão artigos, reportagens, músicas, vídeos, enfim, mais uma ferramenta de divulgação da Palavra do Senhor, que vem como
um suporte para a nossa Revista impressa.
Vale a pena conferir!
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Parabéns,

Marechal Cândido Rondon,
pelos 58 anos de conquistas!

Parabéns,

Agricultores e Motoristas,
pela passagem do seu dia!

Atendim
normaelnto
durante
a

Churrascaria Trovão Azul

Taxista
Destaque

Atendimento especializado
e de qualidade nas linhas:

89

AXC 85

O aniversário de uma cidade é muito mais do que um marco na vida de
cada cidadão; é uma página que viramos para conquistar novos sonhos,
novas realizações e continuar reescrevendo a história.

LEVE

PARABÉNS, AGRICULTORES E MOTORISTAS,
PELA PASSAGEM DO SEU DIA!

Marechal Cândido Rondon, pelos 58 anos!
Somos honrados por fazer parte desta história!

Tele Taxi
Manfred Winter

teletaxifredi@hotmail.com
Fones: (45) 9 9971-5561
(Cel.) / 3254-3817 (Res.)
Rua Independência, 300 - Rodoviária
Marechal Cândido Rondon - PR

AGRÍCOLA

Parabéns,

PARABÉNS, MARECHAL
CÂNDIDO RONDON, PELOS 58 ANOS!

FREDI

PESADA

No frio ou
no calor,
viaje com
conforto!

LIGUE E AGENDE UM HORÁRIO

(45) 2031 0207

BR 163 KM 280,8 - EM FRENTE AO POSTO TROVÃO AZUL
MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR

Ar Condicionado Automotivo

(45)

3254-0604

(45)

9 9947-0830

Av. Irio Jacob Welp, 1116 - Centro
Marechal Cândido Rondon - PR

Marechal Cândido Rondon: são 58 anos
de progresso e desenvolvimento!

Imagem ilustrativa

ENDE
M
O
C
EN
A!
AGOR

Amor incondicional
por cozinhar

• Fones (45) 3254-0604 / 9 9810-3986

• Rua Eloi Lohmann, 270 - Parque Industrial II

| Marechal Cândido Rondon-PR

• www.izauraalimentos.com.br

PLANOS DE SAÚDE:
CONHEÇA SEUS DIREITOS
CONTRA ABUSOS E ARMADILHAS

D

ireito de todos e dever do Estado!
Como determina a Constituição
Federal de 1988 e a Lei Orgânica
da Saúde (Lei 9.080/90), a saúde
é direito de todos e dever do Estado. Por isso,
com o objetivo de permitir o acesso integral
e gratuito de todos os brasileiros aos serviços
e às ações de saúde, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, pelas dificuldades encontradas por aqueles que desejam
utilizar o SUS, muitas pessoas passaram a procurar atendimento em grupos de medicina
privada, como os planos de saúde.

Diversas empresas seguiram o mesmo caminho, recorrendo também à iniciativa privada
para oferecer a seus funcionários melhor assistência médica, clínica e hospitalar.
PLANOS DE SAÚDE, UM DOS LÍDERES
EM RECLAMAÇÕES
A insatisfação dos usuários de planos
de saúde – muitos deles com mensalidades
caras – é frequente. Não é à toa que essas
empresas estão sempre entre as líderes de
reclamações junto aos órgãos de defesa do
consumidor. Não bastassem as barreiras que
muitos associados encontram na hora de utilizar seus planos de saúde (demora na marcação de consultas, exclusão de coberturas
de exames e internações, etc), as intervenções cirúrgicas mais sofisticadas (transplantes, colocação de
próteses, cirurgias cardíacas, etc)
e os tratamentos mais caros e
prolongados (HIV, câncer, etc),
acabam atendidos pelo SUS.
ATUAÇÃO DE PLANOS
E SEGUROS DE
SAÚDE É
REGULAMENTADA
EM LEI
Em 1998, entrou em vigor a Lei 9.656,
que passou a regulamentar os planos e seguros de saúde. Antes disso, os usuários desses
serviços só contavam com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que ainda hoje
é uma poderosa arma contra os abusos
praticados pelas empresas de saúde, tanto por meio de ações judiciais quanto pela
atuação dos Procons e das associações de
consumidores.
QUEM FISCALIZA OS PLANOS E
SEGUROS DE SAÚDE?
Quem tem a função de normatizar, controlar e fiscalizar os planos de saúde é a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Criada em 2000, ela ainda é pouco conhecida pela população. Por isso, recebe poucas
reclamações, fiscaliza pouco e pune sem nenhum rigor as empresas infratoras. Só depois
de muita pressão (inclusive do Idec), a ANS
passou a intermediar conflitos entre consumidores e operadoras de planos de saúde no
que se refere à cobertura de procedimentos
(cirurgias, exames, consultas, etc), por meio
de Notificação de Investigação Preliminar
(NIP). A agência pode ser acionada pelo
telefone 0800 700 9656 ou pelo site
www.ans.gov.br para promover a intermediação.

ALGUNS CUIDADOS QUE SE DEVE TOMAR
AO CONTRATAR UM PLANO DE SAÚDE
1) Verificar se a operadora tem registro na ANS;
2) Verificar, no site www.ans.gov.br ou pelo telefone 0800 701 9656, se a operadora de saúde tem
problemas administrativos e/ou financeiros;
3) Ler o contrato antes de assinar e exigir uma
cópia e a lista atualizada dos prestadores credenciados: médicos, hospitais e laboratórios;
4) Contrate um plano que seja adequado às suas
necessidades e às de sua família. Considere a cobertura assistencial; a abrangência geográfica; e a rede
credenciada/referenciada.
5) Verifique os prazos de carência;
6) Compare preços e verifique a forma dos reajustes, inclusive se eles são feitos por faixa etária;
7) Leve em conta que os serviços oferecidos estão ligados ao plano contratado: referencial, ambulatorial, hospitalar ou hospitalar com obstetrícia.
PLANOS DE SAÚDE PERMITIDOS POR LEI
A legislação permite que o consumidor contrate
o plano de referência com cobertura integral ou com
cobertura segmentada. Esta última pode ser dividida
em ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia ou odontológico. Também é admitida por lei a
comercialização de planos com coberturas superiores às do plano de referência, como os que incluem
quartos particulares, com acompanhante, ou com
cobertura de procedimentos estéticos. Os preços, no
entanto, são bem mais elevados.
CONFIRA AS COBERTURAS
1) Ambulatorial: não dá direito à internação
hospitalar e a procedimentos que precisam de apoio
da estrutura hospitalar por período superior a doze
horas, serviços como recuperação pós-anestésica,
UTI, CTI e similares. Não cobre procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica e anestesia, com exceção dos realizados em ambulatório,
com anestesia local. Também não são autorizados
tratamentos e exames que necessitem de internação, como alguns tipos de quimioterapia e radioterapia, nutrição parenteral, embolização e exames de
radiologia invasivos.
2) Hospitalar: não cobrem consultas e exames
feitos fora do ambiente hospitalar, excluindo ainda
tratamento em clínicas estéticas (com exceção de
obesidade mórbida), de repouso e acolhimento de
idosos, transplantes (exceção de córnea e rim), atendimento pré-natal e parto e procedimentos ambulatoriais.
3) Hospitalar com obstetrícia: tem as mesmas
exclusões do plano hospitalar, mas inclui pré-natal e
parto, após 10 meses de carência. Garante cobertura do recém-nascido nos primeiros 30 dias de vida e
sua inscrição no plano de saúde, sem o cumprimento
de carências. Para isso, porém, a inscrição deve ser

feita em até 30 dias após o
nascimento. Filhos adotivos menores de 12 anos
têm o mesmo benefício,
desde que a inscrição
no plano seja feita até 30
dias após a adoção.
4) Referência: oferece
cobertura maior, combinando
as coberturas ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. O Idec entende que deve
prevalecer a cobertura mínima obrigatória
constante na classificação da OMS (Organização Mundial de Saúde), pois está prevista em
lei federal e conta com mais procedimentos do
que o rol da ANS.
O QUE SÃO PLANOS COLETIVOS
DE SAÚDE?
Plano de saúde coletivo é aquele contratado por empresas, associações ou sindicatos
para atender seus funcionários, associados e
sindicalizados. Para as operadoras de saúde,
este é um grande negócio, porque: • A ANS tem,
muitas vezes, sido omissa em relação aos planos coletivos, predominando o que estabelece
o contrato feito entre a operadora e a empresa, a associação ou o sindicato; • Os reajustes
anuais não precisam de autorização prévia da
ANS; • Diferente do que ocorre com os contratos
individuais e familiares, a legislação não proíbe
explicitamente o cancelamento unilateral do
contrato por parte das operadoras. É bom ressaltar que muitas vitórias já foram obtidas pelos
consumidores em relação às restrições de todo
tipo impostas por esses planos coletivos, como
a cobertura de lesões e doenças profissionais, o
aumento da cobertura psiquiátrica e a permissão de cirurgia de miopia moderada e grave, entre várias outras. Muitos outros direitos, porém,
ainda precisam ser conquistados e garantidos!
Lembre-se: Independente da data, forma
de contratação e segmentação do plano, você
não está desprotegido. Mesmo após a Lei dos
Planos de Saúde e da criação da ANS, o CDC
continua sendo a principal legislação utilizada
pelo Poder Judiciário nos julgamentos de ações
movidas contra os planos de saúde.
DÚVIDAS E PROBLEMAS
MAIS FREQUENTES
Práticas abusivas dos planos de saúde podem ser contestadas com base na legislação.
Veja os problemas mais frequentes na hora de
utilizar seu plano:
ATENDIMENTO NEGADO POR
ATRASO NO PAGAMENTO
Só se admite suspensão do atendimento
ou cancelamento do contrato se o consumidor
atrasar mais de 60 dias, desde que notificado
previamente até o 50º dia.

OS PLANOS DE
SAÚDE PODEM
CANCELAR O
CONTRATO DE
FORMA
UNILATERAL?
A operadora só
pode cancelar o contrato em caso de fraude ou
quando o consumidor atrasar
o pagamento por mais de 60 dias no ano, consecutivos ou não. O usuário, porém, precisa ser
notificado até o 50º dia de inadimplência.
EXCLUSÃO DO PLANO POR
DOENÇA PREEXISTENTE
Esse tipo de exclusão nos planos antigos
tem sido negada pelo Poder Judiciário com
base principalmente no CDC. Nos planos novos, a operadora exige uma declaração na
qual consumidor e dependentes indicam a
presença ou não de doença e lesões preexistentes. Se o consumidor não tiver conhecimento do problema, a doença não pode ser
considerada preexistente.
DESCREDENCIAMENTO DE
HOSPITAL, LABORATÓRIO, MÉDICOS
E OUTROS SERVIÇOS
Nos contratos novos, o plano de saúde
deve substituir o hospital por outro equivalente. A mudança deve ser comunicada aos consumidores e à ANS com pelo menos 30 dias
de antecedência. Caso o consumidor esteja
internado e o descredenciamento ocorrer por
vontade do plano de saúde, o hospital deverá

manter a internação e a operadora arcará com
as despesas até a alta hospitalar. Com relação
ao descredenciamento de laboratórios e profissionais, bem como os referentes a contratos
antigos, a rede credenciada deve ser mantida,
a não ser em situação excepcional. Neste caso,
os consumidores deverão ser previamente
avisados, com substituição do profissional ou
estabelecimento por outro do mesmo nível.
SOU OBRIGADO A ASSINAR
CHEQUE-CAUÇÃO?
Pela Lei n˚ 12.653/2012, é proibido exigir
cheque-caução, nota promissória ou qualquer
outra garantia do consumidor para realizar o
atendimento médico-hospitalar emergencial.
O QUE FAÇO SE MEU PLANO NÃO
QUISER COBRIR A CONTA?
O usuário tem direito à cobertura integral,
independentemente da data da contratação
do plano, desde que prevista no contrato a cobertura hospitalar. A cobertura mínima exclui
medicamentos importados não nacionalizados, próteses, órteses, procedimentos clínicos
ou cirúrgicos para fins estéticos; inseminação
artificial; medicamentos para tratamento domiciliar; e tratamentos ilícitos ou antiéticos.
DEMORA NO ATENDIMENTO
Diante da longa espera enfrentada para
realizar consulta, exame ou cirurgia, a ANS
editou a Resolução Normativa nº 259, estabelecendo prazos máximos para que o usuário
tenha acesso aos procedimentos que seu plano lhe dá direito.

Louvor

Sobre Ele
Amanda Rodrigues

Como pedir coroas a um Rei
Que da sua glória se despiu
Como exigir riquezas de um Rei
Que a cabeça não tinha onde reclinar

Éros Trentini

Você já tentou imaginar Jesus?

H

oje parei para reﬂetir como seria
se Jesus estivesse aqui; será que
conseguiríamos identiﬁcá-Lo� O
que eu faria se pudesse ﬁnalmente encontrá-Lo�
Deus amou o mundo e deu o Seu único Filho, o
Seu Filho nos amou tanto que morreu por nós;
olhando para esta trajetória, não consigo deixar
de perceber que tudo se resume em amor.
Ele nos deixou várias lições, nos convidou a
segui-Lo, nos libertarmos deste corpo sujo,
deste mundo imundo, e seguir o caminho para
luz, e eu ainda persisto em perguntar como seria
o ﬁlho de Deus se pudesse vê-lo�
Somos parte de Sua criação, feitos a sua
imagem e semelhança; somos capazes de amar
e fomos ensinados a compartilhar este amor.
Então, quando entendo que Deus é o Amor, a
mais pura essência do amor, entendo que podemos reﬂetir esse sentimento; nunca nos tornaremos o verdadeiro, mas podemos ser a imagem

reﬂetida do Criador.
�Então disse Deus: �Façamos o homem à
nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves
do céu, sobre os grandes animais de toda a terra
e sobre todos os pequenos animais que se
movem rente ao chão�. Gênesis �:��.
Posso procurar pelo mundo todo, é claro
que não encontrarei o Jesus Salvador, porém
não preciso ir muito longe para vê-lo na vida
das outras pessoas; basta olharmos ao nosso
redor. Estamos aqui para ser a imagem do
Senhor, possuímos o melhor dos sentimentos,
posso ser um reﬂexo do amor e sabendo disso,
posso aﬁrmar que mesmo sem ver o meu
Salvador, quero viver Jesus.

Salmos 136:4

Acesse a página da
REVISTA PAZ no Facebook e
o site www.revistapaz.com.br
e ouça esse louvor maravilhoso!

Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus
Entre o que eu ouço por aí
E o que eu leio sobre Ele eu só acho

Como pedir honras a um Deus

contrastes

Que maldito se fez

Precisamos nos lembrar, à verdade retornar

E coberto de vergonha foi por amor

Alguns conceitos repensar

Como eu posso ser assim

Não se preocupou em ajuntar riquezas

Querer tanto quando ele não quis

E nele não se achava nenhuma beleza

Nada além de me amar
E todos os seus passos só me falam que o que
Ele espera de mim é renuncia
É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz
E seguir os seus passos
Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas
vontades
Tão pouco posso ser chamado um discípulo seu
A simplicidade Ele trazia no olhar
E tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar
E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele
Eu me pergunto onde a essência foi parar
A sua comida era vontade do seu Pai
E o que fugia disso Ele deixava para trás

Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado
Entregue pra morrer numa cruz
E quando eu digo que quero imitá-lo e ser
igual a Ele
Será que eu sou consciente do que isso quer
dizer?
A simplicidade Ele trazia no olhar
E tudo que Ele fez foi só pensando em nos
amar
E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele
Eu me pergunto onde a essência foi parar
A sua comida era vontade do seu Pai
E o que fugia disso Ele deixava para trás
Eu preciso ser como Ele, e deixar tudo por Ele
Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus

A minha paz custou o seu castigo

Viver, viver Jesus

Por meu pecado foi moído

Mais do que ler, falar, eu preciso viver
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Corte
Coloração
Penteados
Maquiagem
Progressiva
Luzes e Mechas
Depilação
Manicure e Pedicure
Sobrancelha
Alongamento de Unhas
Tratamentos de pele
Massagens
Alongamento de Cílios

Parabéns,
Marechal Cândido Rondon, pelos 58 anos
de emancipação política e administrativa
e por tantas conquistas alcançadas!

Adriano
Cottica
Fone (45)

9 9842-1242

Av. Irio Welp, 2624 - próximo ao viaduto da AACC
Marechal Cândido Rondon-PR

Vereador

58 anos!
Desde os pioneiros, passando pelas primeiras famílias, e as gerações
que se seguiram, foram todas formadas por cidadãos que lutaram com
garra e determinação e construíram este próspero município!

Parabéns, povo de
Marechal Cândido Rondon!

Ortodontia e Implantodontia

Dr. Alciney de
Almeida Luiz
CRO/PR - 11.127
Especialista em Ortodontia
Especialista em Implantodontia

Dr. Rodrigo Vieira

Dr. Elexsander Mazieri

Dra. Kawana Bertoldo

Dra. Gabriela A. Soldati

CRO/PR - 13.665
Especialista em cirurgia e
traumatologia Buco-Maxilo-Facial
Especialista e Mestre em
Implantodontia

CRO/PR - 13.496
Especialista em
Implante e Endodontia
Mestre em Prótese Dentária

CRO/PR - 23.975
Pós-graduada em Endodontia
Especialista em Endodontia

CRO/PR - 26.939
Clínica Geral Estética
Mestranda em
Prótese Dentária

(45) 2031-0340

/ 9 9958-4900

Rua Rio Grande do Norte, 1060 - Sala 01 - (Esq. Rua Independêndia)
Marechal Cândido Rondon - PR

Parabéns,
Marechal Cândido Rondon!

“Nas vilas, bairros e cidade,
Nos templos muitos
agradecem.
Rondon será eternidade
Pra todos que a
engrandecem”

G

ratidão e fé: realidades em destaque desde
o início da colonização de Marechal Cândido
Rondon, mencionadas inclusive, no Hino do
município... letra que mostra que desde sempre, as pessoas se preocupavam em se reunir com o próximo
para agradecer e louvor a Deus.

São 58 anos de história. Para comemorar, a Revista Paz
traz uma reportagem especial, com a participação de colonizadores que fizeram parte da construção deste querido município e destacamos como foi feito e a importância do nosso
Hino, conversando com a esposa de um de seus criadores.
Vale a pena conferir!
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Convide os amigos e venha
tomar um chopp conosco!

Fone (45) 2031-0031 | Av. Rio Grande do Sul, 1169 - Centro | Marechal Cândido Rondon-PR
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Chegando a um novo lugar!

D

ona Catarina Iurkiv Gomes, 84
anos, foi esposa de Levi Gomes
(falecido há 3 anos, aos 82 de
idade). Ele foi um dos autores do atual
Hino do município.
Catarina e Levi tiveram seis filhos: Ester, Sandra, Levi Filho, João Marcos, Sara
e Lincoln, sendo que somente o caçula é
nascido em Marechal Cândido Rondon.
Hoje com 18 netos e 12 bisnetos, dona
Catarina conta que tem muita saudade

da época em que vieram de Grandes Rios
(PR), para cá. Destaca que a fé sempre foi
muito importante na sua vida. “Somos
adventistas e quando chegamos aqui, não
conhecíamos outras famílias desta mesma
religião. Com o tempo, descobri que tinha
um grupo de pessoas que se reunia em
Margarida e começamos a frequentar o
grupo naquela casa. Depois, íamos a Nova
Santa Rosa, e posteriormente, ajudamos
na construção da igreja aqui em Marechal

Cândido Rondon. Para tudo sempre peço
a orientação de Deus e assim também foi
quando surgiu a oportunidade de vir pra
cá; oramos muito e seguimos a vontade
do Senhor”, explica.
Ela ressalta a importância de Deus em
sua vida: “Sem Jesus, não somos nada! E
hoje precisamos nos apegar cada vez mais
Nele. As coisas que estão acontecendo estão anunciando a breve volta de Jesus e
temos que estar preparados”, enfatiza.

Uma nova letra...
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Dona Catarina Iurkiv Gomes, esposa de um dos
autores da atual letra do Hino de Marechal
Cândido Rondon, Levi Gomes (in memorian)

Levi Gomes, juntamente com José Carlos Mello, criou a
versão cantada hoje do Hino de Marechal Cândido Rondon,
que é diferente daquela escrita logo após a emancipação do
município, em 1960. Este foi composto por Willy Carlos Trentini. Mas, cerca de 10 anos depois, foi alterado a pedido do
prefeito Almiro Bauermann.
Catarina acredita que Almiro tinha razão ao querer atualizar o Hino, já que a letra original se referia muito ao município
de Toledo, o que não condizia à nova realidade. “Lembro muito
bem que o Levi, que gostava muito de textos, músicas e arte,
escreveu uma linda poesia sobre o município e presenteou o
prefeito, que gostou muito. Dessa poesia surgiu o hino que,
particularmente, acho lindo e me emociono de uma forma diferente cada vez que ouço. O Levi, assim como eu, amava Marechal Cândido Rondon! E mesmo estando pouco tempo aqui,
já que chegamos em 1970, quando ele assumiu o Cartório de
Registro Civil, já tinha inspiração e amor pela cidade para escrever lindas palavras sobre ela, baseadas no sentimento e vivências do povo que aqui vivia”, destaca.
O atual Hino de Marechal Cândido Rondon foi instituído
através da Lei Municipal nº 1.099, de 1º de setembro de 1974,
durante a gestão do prefeito Almiro Bauermann. Na época em
que foi reescrito, Willy Carlos Trentini já havia falecido e como
forma de homenageá-lo e por ser considerada muito bonita, a
música original foi mantida.

OBJETIVA
Creci nº 29363

Imóveis

Para realizar seus sonhos!

VENDA - CASAS - LOTES - TERRAS - ALUGUEL

Oferta de imóveis
na planta PMCMV

ARI SÉRGIO FREITAG
www.objetivaimoveisonline.com.br | asfreitag@hotmail.com

Rua Luiz Centenaro, 528 - próximo ao Sesi
Marechal Cândido Rondon-PR

Avenida Irio Jacob Welp, 1426 - Universitário
Marechal Cândido Rondon-PR

A inspiração
A poesia escrita por Levi sobre o município
e que inspirou a letra do Hino, é essa:
Marechal Cândido Rondon
Cidade hospitaleira
Um pedaço do meu Paraná
Está na faixa de fronteira
Da região é mais pujante
Com seu povo mui gentil
Aqui tudo vai avante
É o progresso do Brasil
Os pioneiros que aqui chegaram
Logo iniciaram seu labor
As duras lutas sempre enfrentaram
Mostrando muito o seu valor
Willy Barth colonizou
Com amor e dedicação
Arlindo Lamb completou
Com a primeira administração
Com o trabalho desta gente
Que sempre está presente
E nunca desanimou
Enfrentando a realidade
Com muita dignidade
É que tudo aqui se formou

Cidade dos filhos meus
Abençoada por Deus
Nosso Pai onipotente
Terra que me deu guarida
Para mim muito querida
Pois aqui vivo contente
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Hino Municipal (versão original)

Letra e música: Willy Carlos Trentini
Site Memória Rondonense

Na terra minha do pinheiro
No lindo Paraná do Oeste
Surgiu milagre de Toledo
Rondon orgulho pioneiro
Rondon gigante e majestoso
Teu nome é eterno na história
Milhares obram tua grandeza
É teu povo primoroso
Entre a orquestra serra o machado
Três homens longe da cidade
Comendo a folha do palmito
Abriram brecha neste mato

Partitura
original para
tenor do
então Hino
à General
Rondon

Um chefe cujo nome nobre
Inapagável nesta história
Compaixonou-se com carinho
Ao pioneiro rico e pobre
Rondon conquistando obreiro
Teus campos vilas e riquezas
Teus templos é bênção divina
Trabalho, amor, Rondon Celeiro
Rondon seremos de fileira
Lutemos pela tua grandeza
Bendito nome eternizado
Rondon audácia pioneiro
General Rondon, General Rondon,
General Rondon, General Rondon,
General Rondon, louros mil!
Por ti nós sangramos
Nosso amor pelo Brasil

Marechal Cândido Rondon:

N

D I C AT
O

São 58 anos de muitas lutas, vitórias
e grandes conquistas!

SI
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Parabéns, agricultores
e motoristas!

Vocês produzem e transportam
as riquezas do nosso município!

51 ANOS EM DEFESA
DO AGRONEGÓCIO REGIONAL!

Telefone: (45) 3254-1164 | Rua Dom João VI, 915 - Marechal Cândido Rondon - PR

Hino Municipal (versão atual)
Na terra o pão de todo dia,
No sol a luz pro ano inteiro.
Na luta eterna alegria,
Rondon, trabalho, amor, celeiro

Letra: Levi Gomes e José Carlos Mello
Música: Willy Carlos Trentini
Na linda terra do pinheiro,
No meio de uma selva agreste,
Cresceu um povo hospitaleiro,
Rondon orgulho do Oeste.

Talvez não seja a prometida,
Mas é bastante generosa.
Pra muitos é a mais querida.
Pra outros a mais poderosa

Ao som da serra e do machado,
Três homens hastearam uma Bandeira,
Futuro viram em todo lado
E apostaram uma vida inteira

O sonho hoje se tornou
Maior gigante majestoso.
O povo simples continuou,
Mas fala alto e mais garboso

Marechal Cândido Rondon,
Marechal Cândido Rondon
És cidade, és canção
Marechal Cândido Rondon,
Marechal Cândido Rondon
Já tens alma e coração;

O

DICA:

Acesse o facebook da Revista
Paz e o site www.revistapaz.com.br
e ouça o Hino de Marechal Cândido
Rondon

Nas vilas, bairros e cidade,
Nos templos muitos agradecem.
Rondon será eternidade
Pra todos que a engrandecem

Os desafios de cada época

pastor Valdemar Martin (78
anos), chegou a Marechal Cândido Rondon em 03 de fevereiro
de 1978, vindo de Três de Maio (RS), com a
esposa Leda, com quem tem cinco filhos:
Ronie, Clovis, Débora, Rogéria e Fabrício.
Destes 40 anos, só ficou fora da nossa cida-

de de 1991 a 1996, quando então voltou já
aposentado, mas ainda trabalhando como
pastor emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
Ele conta que quando vieram para cá,
era tudo muito diferente, a começar pelas
estradas, que em grande maioria, não eram

asfaltadas. “O progresso foi chegando a Marechal Cândido Rondon e tudo foi ficando
mais fácil, inclusive a locomoção. Hoje, é
muito simples ir e vir para qualquer igreja,
até nas localidades mais afastadas. Antigamente, muitas vezes, chegar a determinados lugares era um desafio”, relata.

:Ľĉğįĉğíßíxcî~
Fazendo uma assinatura da revista Nosso Amiguinho,

ganhe uma linda miniatura! APROVEITE!

"Mensalmente, a
revista Nosso
Amiguinho apresenta
bons valores, por
meio de histórias,
experiências,
receitas saudáveis,
brincadeiras,
curiosidades e
atividades que
ajudarão as crianças
a se desenvolver
social e
intelectualmente.”

Neste mês de julho, a revista Nosso
Amiguinho comemora 66 anos levando
educação de qualidade para todo o Brasil!

įßØÀíğįØÃıĽğQįĉPğQį
ŉíqįįĤĽĥį¥ØÀñ
nossoamiguinhotoledo
Rafael - Fone (44) 9 9903-0123
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De jovens a idosos...
O pastor destaca que o trabalho nas
igrejas hoje é muito diferente do que quando aqui chegou. “Sendo um município jovem, quem veio colonizar eram os casais
jovens, com crianças. Normalmente, os idosos ficavam nos lugares de origem. Então,
a preocupação das igrejas era o trabalho
com crianças e jovens. Praticamente não se
via idosos andando pela cidade, ao contrário da realidade atual. Lembro-me de uma
congregação do interior na época que tinha
um coral composto por 30 jovens; há cerca
de 4 anos, atendi a essa mesma congregação e informaram que não havia jovens em
número suficiente sequer para formar uma
diretoria! Atualmente, as famílias têm menos
filhos e os jovens, quando estudam, acabam
indo para a cidade. Portanto, o trabalho nas
igrejas mudou: tem que ser focado também
nos idosos. Para termos uma ideia, há cerca
de 20 anos, não havia clubes de idosos aqui...
e hoje, tem mais de 20... e todos com muitos
membros”, destaca.
Diante desta nova realidade, Valdemar
relata que muitas coisas mudaram no direcionamento dos trabalhos das igrejas. Um
detalhe interessante é que, há 13 anos, ele
repassa a Palavra de Deus em um culto por
mês na língua alemã, pensando principalmente nos idosos. “No início deste trabalho,
tinha em torno de 65 pessoas assistindo;
hoje são em média 25 pessoas. É um
48 trabalho de grande importância, pois

para as pessoas que ouviam o Evangelho em
alemão desde criança, ao ouvir essa mesma
Palavra em idade avançada, são muito impactadas”, acredita.

58 anos de atividade
ministerial

O pastor Valdemar iniciou seu curso superior em Teologia em 1960 e em 1961, já
atendia a diversas pessoas. “Se contar esse
trabalho já antes da formatura, até hoje, com
o trabalho parcial que ainda realizo como
pastor emérito, já são quase 58 anos de atividade ministerial”, relata.
São centenas de cultos, reuniões com
grupos de famílias, corais, casamentos, dez
anos como professor universitário na disciplina de Teologia / Cultura Religiosa, dentre
diversas outras atividades desempenhadas
pelo pastor Valdemar aqui em Marechal Cândido Rondon, bem como em outras localidades. “Lembro de cada comunidade que atendi em minhas orações: pessoas, famílias... os
membros das igrejas em que atuei e ainda
atuo parcialmente (já que atendo a praticamente todas as paróquias como interino),
são como pessoas da minha família. Hoje
vejo como durante uma vida, podemos fazer muita coisa! Acredito que a comunidade
toda deve estar envolvida no bem estar que
a Palavra de Deus deseja trazer a todos. Uma
vida com Cristo vale a pena”, finaliza.

Parabéns, Marechal Cândido
Rondon, pelos seus 58 anos!

Pastor Valdemar Martin e a esposa Leda:
“A preocupação das igrejas era o trabalho
com crianças e jovens. Praticamente não
se via idosos andando pela cidade, ao
contrário da realidade atual”

Juntos com os amigos e clientes, vamos continuar

a busca constante pelo desenvolvimento de nossa

cidade, com comprometimento e dedicação!

Parabéns,
Marechal
Cândido Rondon!

Fone/Fax (45) 3284-1420
Celular (45) 9 9971-1584 - TIM
uniao@rondotec.com.br | www.escritoriocontabiluniao.com.br

RUA MINAS GERAIS, 860 - SALA 02

Marechal Cândido Rondon - PR
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(45)

3284-4100

Marechal Cândido Rondon-PR

www.cercar.com.br

Terra produtiva e generosa
Gualberto (Guni) Batschke, 79 anos,
chegou a Marechal Cândido Rondon em
meados de 1964, com a esposa Lira e os
filhos Victor (com 2 anos e meio) e Marcus
(com um aninho de idade). “Uma história
iniciada nesta ‘linda terra dos pinheiros,
no meio de uma selva agreste’... talvez não
fosse a ‘mais querida’ mas, atraídos por ser

uma terra produtiva e generosa, aqui chegamos... neste que se dizia ser o ‘Eldorado
do Sul do Brasil e do Oeste Paranaense’ ...
e aqui o futuro se tornou realidade. Lembro que, naquela época, não haviam ruas
asfaltadas, sequer calçadas, mas muita
poeira e lama. A luz elétrica só existia por
algumas horas e com intervalos durante

a noite. No município, residiam em torno
de 4 a 5 mil habitantes; não haviam supermercados, tão somente mercearias, casas
comerciais tipo armazéns, açougue, posto
de combustível, loja de material de construção, cerâmicas e olarias, serrarias, boas
escolas e outros pequenos comércios”, relembra.

“O Senhor Deus é rondonense!”
Guni conta que vieram do Rio Grande do Sul, da região “Missioneira Alto
Uruguai” – região de Ijuí - Santo Angelo,
onde o Cristianismo Evangélico era predominante e a sua família participava na
Igreja Luterana (IECLB). “Desde cedo, nos
foi ensinado o Evangelho de Jesus Cristo,
nosso Senhor, Criador, Salvador... pela Fé
e crendo em Cristo, fomos e somos muito
abençoados. Aqui chegando e estando, ingressamos para congregar na Comunidade Evangélica Martin Luther, onde fomos
bem acolhidos e os membros foram muito
receptivos. No pastorado estava, na época, o pastor Joachim Pavelke. Lembro-me
de muitas pessoas que chegaram à fé e a

igreja ia crescendo e outros pastores prestavam atendimento também”, explica.
Ele relata que em Marechal Cândido
Rondon, também existiam outras igrejas,
como a Luterana Cristo, Batista Pioneira e
Alemã, Igreja Católica, entre outras, todas
bem acolhedoras. “Naqueles primórdios,
ouvia-se pessoas falando o tal ‘dito popular’: ‘ O Senhor Deus é rondonense’, pois
se via e vivia muita paz, aconchego, solidariedade, comunhão e amizades! Permanecemos como membros da Igreja Martin
Luther até 1999, quando fomos convidados a participar de encontros com irmãos
da MEUC (Missão Evangélica União Cristã),
cuja sede foi em Maripá e o missionário

pastor era Henrique Deckmann. Nesta
época, junto do pastor, mais alguns irmãos
vinham até Marechal, primeiramente uma
vez ao mês, e era nas nossas residências
que nos encontrávamos para a comunhão,
estudos bíblicos, anunciando e proclamando o Evangelho da Salvação ... e sentia-se que o sopro do Espírito Santo pairava como uma brisa nestes locais! Muitas
pessoas vinham se agregar para participar
dos estudos e meditação nas palavras que
Deus nos ensina, como em Provérbios 19:
‘Quem obedece e segue os mandamentos
do Senhor, preserva sua vida, mas quem
os despreza, se perderá pelos caminhos, e
quanto mais nos ligarmos a Ele , mais livres
49

Fiat Uno Sporting 1.4
Completo
2012

VW 8-150 Delivery
2008
Câmara fria

Kia Sorento EX v6
2008
Completa

NOVOS
USADOS
Fone (45) 3284-3040

VEÍCULOS

Ford EcoSport 2.0 XLT
2011
Automático

COMPRA
VENDA

CONSIGNAÇÃO
CONSÓRCIO

Mercedes Benz Axor 2533
2007
PARCELAMENTO E
CONDIÇÕES ESPECIAIS!

- Av. Rio Grande do Sul, 277 - Marechal Cândido Rondon-PR

PLANTÃO DE VENDAS

(45) 9 9970-3380

www.casaoveiculos.com.br

50

seremos...’ e nesta obediência, mais
pessoas vinham aos estudos e então
estes encontros passaram a ser quinzenais”, destaca.
Sr. Guni ressalta que os locais não
abrigavam mais tantas pessoas e outra
vez, o Espírito Santo tocou corações de
amor e solidariedade e em 1997, a Diretoria e o Presbitério da Comunidade
Martin Luther ofereceram para a MEUC
o salão paroquial para seus cultos e
encontros. “E assim, Deus foi abrindo
as ‘comportas’ dos céus e derramando
sobre o povo tantas bênçãos, que novamente o local cedido, ficou pequeno. Por cerca de três anos, à medida
em que a Missão vinha crescendo, a
MEUC e a IECLB, em conjunto do Sínodo Nacional, decidiram que a MEUC
poderia tornar-se uma comunidade
cristã religiosa ‘independente’ e com
isso, chegou-se ao consenso da necessidade de um espaço físico próprio. De
forma resumida, em 2002, com a coordenação de Diretoria própria e membros participantes, foi adquirido um
terreno e cerca de dois anos depois,
foi dado o ‘passo de fé’ para iniciar a
construção. Com a ajuda e esforço de
muitas e muitas pessoas generosas, no
ano de 2008, fomos abençoados com a
abertura desta casa de Deus, que atualmente é atendida pelo pastor Rafael
Wetzel e sua esposa Aline”, explica.

Um povo
hospitaleiro

Pioneiro Gualberto (Guni) Batschke, com a
esposa Lira: “Independente da denominação
religiosa, devemos seguir e louvar Aquele que
nos dá o perdão e a Salvação! Oro sempre
para que Ele possa continuar abençoando
nosso município, pois feliz é a nação (e o
município) cujo Deus é o Senhor”

Em tantos anos vivendo
em Marechal Cândido Rondon,
Guni acredita que o município
se destaca por sua terra produtiva, seu povo forte e hospitaleiro e o que vemos hoje
ainda é um povo que teme a
Deus. “O Evangelho se propaga
em inúmeras igrejas e templos
e graças a Deus, Seu Nome é
louvado. Independente da denominação religiosa, devemos
seguir e louvar Aquele que
nos dá o perdão e a Salvação!
Oro sempre para que Ele possa
continuar abençoando nosso
município, pois feliz é a nação
(e o município) cujo Deus é o
Senhor”, finaliza.

Nem tudo é perfeito.
Mas as suas

sobrancelhas
podem ser!
Registramos aqui nossa homenagem e reconhecimentos
aos agricultores e motoristas, por tudo o que fazem
em prol do desenvolvimento deste município.

Jaqueline Boveto
Design de sobrancelhas

(45) 9 9948-1738
Jaqueline Boveto

FEITO COM AMOR CADA DETALHE

PAPELARIA PERSONALIZADA
Convites e lembrancinhas personalizadas

45 9 9809-0315
@feitocomamcadadetalhe
Custom Memies Papelaria Personalizada

Decorações com balão para

festas infantis e para empresas!

Roberta Amaro

(45) 9 9932-5277

Marechal Cândido Rondon-PR

VIVENDO EM
LAODICEIA
C

onheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor
seria que você fosse frio ou quente! Assim, porque você é morno,
nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca”.
Apocalipse 3:15,16

Venha
estudar e
viajar
conosco!

Marechal Cândido Rondon
Nova Santa Rosa
Maripá

Jean Michell Lange

Escola de Idiomas

Palotina
Quatro Pontes
Pato Bragado

Novo Sarandi
Mercedes
Curuguaty - PY

Laodiceia foi uma Igreja da Ásia menor, onde hoje é a Turquia. Por estar situada no vale do rio Lico e ser rota comercial do mundo antigo, a cidade era muito
rica e in�uente e ainda conhecida por seus tecidos, medicina e também por ser
um importante centro bancário.
Havia mais duas cidades no vale do rio Lico: Colossos e Hierápolis. Colossos
era uma cidade conhecida por suas águas geladas e boas para o consumo.
Hierápolis era conhecida por suas águas termais, que ajudavam no tratamento
de algumas doenças. Laodiceia, porém, não possuía fontes de água e precisou
desenvolver um sistema de aquedutos para levar água até a cidade. Mas, a água
que chegava a Laodiceia era aquecida pelo sol no caminho e chegava à cidade
morna. Assim, ela não era boa para o consumo como a água de Colossos, nem
termal e boa para a saúde como as águas de Hierápolis.
“Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está
nu”. Apocalipse 3:17
Laodiceia era uma cidade muito rica e in�uente e tinha quase tudo que
necessitava. A cidade produzia tecidos de lã negra, que eram muito raros e
famosos à época e também produzia um colírio, que era muito caro e raro.
Aparentemente, possuíam tudo que lhes era necessário.
“Conheço as suas obras; você tem fama de estar vivo, mas está morto”.
Apocalipse 3:1
Esta igreja, que se achava rica e forte, foi vista por seu orgulho e autossu�ciência. Exaltou-se, ao invés de se humilhar, parecia que estava viva, mas na verdade morta e mergulhada em sua ignorância e ganância.

Venha conhecer a lindíssima
coleção Outono / Inverno 2018

Moda Fitness Praia

Lingerie

(45) 3254-0426
Jeito do Corpo Confecções
jeitodocorpo@hotmail.com

Av. Rio Grande do Sul, 6226
Marechal Cândido Rondon - PR

“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei e cearei com ele, e ele comigo”. Apocalipse 3:20
“Aquele que tem ouvidos ouça...” Apocalipse 3:22
Mas Deus continuava chamando os inconformados, aqueles que acreditavam que valia a pena ser humilde, que lutavam para que as coisas mudassem e
que Cristo pudesse ser notado, estes sim eram os grandes vencedores que este
capítulo também cita.
Se você se encontra em meio de uma sociedade morna, que se orgulha de
suas vestes e riquezas, em um lugar que está iludido e cego, parece vivo mas
está morto, lhe encorajo a continuar lutando e levando as boas novas, pois o
que é eterno tem valor inestimável e vale o esforço de proclamá-lo.
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REPRESENTANTE AUTORIZADO

3254-1640
Automóveis

Imóveis

Imóveis
Automóveis
Motos
Serviços

CRÉDITO

PRAZO

VALOR DA
PARCELA

CRÉDITO

PRAZO

VALOR DA
PARCELA

165.856,00

200

983,00

20.000,00

60

385,00

199.028,00

200

1.179,00

25.000,00

60

475,00

254.314,00

200

1.506,00

30.000,00

60

570,00

1.965,40

40.000,00

60

760,00

50.000,00

60

950,00

331.712,00

200

Créditos para compra, construção,
reforma e capital de giro

Carros de até 10 anos de uso

Venha conferir nossas opções em consórcios para motos e serviços

Rua Espírito Santo, 1111
Marechal Cândido Rondon - PR

Parabéns,

CENTER

Marechal Cândido
Rondon, pelos
58 anos de conquistas!

EM

10 VEZES NOS CARTÕES

CALÇADOS

45

3284-1042 | 9 9962-0676

Avenida Maripá, 30 - Marechal Cândido Rondon-PR

Sara e Abraão desejavam ter ﬁlhos, mas
ela não podia, pois era estéril. Deus havia
prometido uma família a Abraão e ele,
mesmo com o passar dos anos, acreditava
na promessa de Deus.
Muito tempo se passou e Abraão e Sara já
estavam com idade avançada. Sempre hospitaleiros e atenciosos,acolhiam as pessoas necessitadas e ajudavam todos os que precisavam.

V

ocê sabia que existem muitas
histórias na Bíblia sobre
homens e mulheres de fé? Exemplos de pessoas que amaram e acreditaram
em Deus? Uma delas é a história de Sara e
Abraão.
Sara era uma mulher muito bonita, casada com Abraão, um homem com o coração
aberto para Deus. Ela sempre foi ﬁel a seu
marido, o respeitava e o acompanhava em
suas viagens. Abraão era um homem muito
bom, temente a Deus, e cuidava de muitas
coisas e Deus se alegrava com isso.
54
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Certo dia, Abraão estava em sua tenda,
quando olhou e viu de longe três homens
andando sozinhos. Eles se aproximaram e
Abraão convidou-os para entrar em sua
tenda. Eles estavam ali conversando, quando Abraão falou para Sara preparar uma
“jantinha” bem gostosa para os convidados.
Abraão e Sara não sabiam que estavam acolhendo anjos de Deus em sua casa! Eles conversaram bastante. Sara, curiosa, pensava:
“o que será que eles estão falando?”
Quando, no meio da conversa, um dos
visitantes falou: “Abraão, daqui um ano,
você e Sara terão um ﬁlho”.
Ao ouvir isso, Sara ﬁcou assustada e até
duvidou, pois não tinha mais idade para ter

Jessika Aline Luft
Conrat

Professora do Colégio Cristo Rei

ﬁlhos. Mas, com o coração mais calmo,
compreenderam que era uma promessa
de Deus e que Deus sempre cumpre as
suas promessas. Sara ﬁcou muito feliz ao
saber que seria mãe, depois de tanto anos.
Abraão e Sara acreditaram na Palavra
de Deus, foram ﬁéis e tiveram a sua
recompensa. A promessa de Deus se cumpriu e nasceu um menino, a quem deram o
nome de Isaque.
E na sua vida? Qual a promessa que
Deus fez? Você sabe que o Espírito de
Deus habita em seu coração? Que Ele está
sempre com você?
O mais importante é sempre acreditar na Palavra de Deus. Às vezes, pode
demorar um pouco, mas precisamos ter a
certeza que Deus sempre cumpre as Suas
promessas.

OFICINA MULTI

MARCAS

Busca e entregaal
on
sem custo adici

25 de julho:

Parabéns aos rondonenses,
agricultores e motoristas!
(45)

3284-1162 e (45) 3254-0430 - Av. Maripá 2271 - Bairro Copagril - Marechal Cândido Rondon - PR

PISCINAS DE VÁRIOS
TAMANHOS E COM
AQUECIMENTO SOLAR

PREÇOS
ESPECIAIS
E
QUALIDADE
NO SERVIÇ
O!
VENHA
CONFERIR
SS
NO OS PLANOS
DE PAGAMENTO

Piscinas em fibra, concreto e vinil.
Produtos químicos para manutenção e limpeza de piscinas.
Móveis e acessórios em geral.

ALUGUÉIS DE MÁQUINAS PARA
LIMPEZA DE TERRENOS E ESCAVAÇÃO
GRUPO:

(45)

3254-6982 |

(45)

9 9935-6181

E-mail: marechalpiscinas@hotmail.com

Av. Maripá, 1444 - Centro - Marechal Cândido Rondon-PR

Não seja um desigrejado!
Membros de uma igreja local e saudável

D

eus, em Sua providência soberana, nos deu
as Epístolas de João. Essas belíssimas cartas,
junto com o Novo Testamento, têm muito a
nos dizer sobre o que signi ca uma comunidade de cristãos. Então, por favor, leias estas cartas e por si só veja o
que Deus tem para te falar sobre este importante assunto.
Viver a vida cristã não é algo que se faça sozinho. Ser
cristão bíblico é um assunto pessoal, mas não privado.
Quando você nasce de novo, nasce uma nova família.
Essa família é chamada de Família de Deus. Esse é um dos
designativos da comunidade cristã relacionada à
Trindade do Novo Testamento. Essa família não apenas é
extensa ao redor do mundo, mas também inclui a família
particular na igreja local. Os teólogos antigos entendiam
que era impossível você ter Deus como Pai, se não tiver
igreja como mãe. São nos “seios” dela que somos amamentados, cuidados, protegidos, corrigidos e disciplinados. Oh, bendita mãe!
O Novo Testamento está repleto de exemplos de
comunidades locais de crentes que se reuniam para louvor, edi cação, exortação e encorajamento mútuo, pregação, etc. Hebreus 10:25 diz: “Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos
admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se
aproxima”.
O pastor Eugene Peterson faz a seguinte paráfra56 se deste texto: “Não descuidemos os nossos deve-

res na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos
outros, especialmente agora que o dia da Sua volta está
se aproximando”.
A expressão grega, aqui traduzida por “abandonemos” ou “deixemos”, transmite o sentido original de “deserção” (Mt 27:46; 2Co 4:9; 2Tm 4:10,16), implicando uma
apostasia congregacional. Ou seja, são pessoas que abandonam o convívio da adoração e comunhão na igreja
local, desprezando os irmãos. Se você negligencia a comunhão dos santos numa igreja local, estás desprezando os
irmãos. Isso não agrada a Deus. O escritor de Hebreus
chama isso de apostasia (abandonar, desertar, cessar de
uma atividade, desviar).
Então, leia as cartas que citei e se envolva numa igreja
local. E creio que Deus mudará o quadro míope, perrengue, esquelético e paupérrimo de muitos de nós (particularmente) e das igrejas locais (coletivamente). Seja um instrumento de Deus para edi cação de suas congregações
locais como foram Timóteo, Tito, Epafrodito, as irmãs
Trifena e Trifosa, como foram o casal Priscila e Áquila, e
também como a grande heroína da igreja local de Creta, a
irmã Febe. Siga estes modelos e pare de seguir “crentes”
atribulados, angustiados, deprimidos, murmuradores,
etc... seja um membro saudável para a glória de Deus, edicação da igreja local e evangelização dos perdidos.
Soli Deo Gloria.

Pr. Presidente Jose
Aparecido Gomes e
esposa Ester
Mendes Gomes
Igreja Evangélica
Assembleia de Deus
de Nova Santa Rosa

PROMOÇÃO
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(45) 3253-1972 /

9 9996-8380

Lojashekinah
Av. Santo Cristo, 730
Nova Santa Rosa-PR

Vestuário Livros Bíblias
E MUITO MAIS!
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ATENÇÃO,
EXPOSITOR!
Estaremos entregando marmitas e
porções no Parque de Exposições nos
dias que antecedem, durante e no
período de desmontagem dos estandes da Expo Rondon!
Agilidade, qualidade e praticidade
para você e seus funcionários!

Faça os seus pedidos!

14X
sem juros

NO CREDIÁRIO,
CHEQUE
OU CARTÃO
OS
TODOS OS
SÁBADum delicioso
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- HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
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BARATO MANIA
Roupas & Utilidades do Lar

Parabéns, Marechal Cândido Rondon!
São ricas as histórias e as muitas conquistas
nestes 58 anos. Estamos felizes por
participar no progresso desta bela cidade!
Parabéns, Agricultores e Motoristas, pela passagem do seu dia!

Rua Independência, 289, ao lado da Rodoviária - Fone/Whats (45) 9 9815-3340
Avenida Rio Grande Sul, 636, centro - Fone/Whats (45) 9 9862-2964
Marechal Cândido Rondon - PR

Letra de Mulher
Carla Simone Schumann Nogueira

Especialista em
sobrancelha
PAULA KOTTWITZ:
estúdio da
empresária
rondonense oferece
diversas técnicas
voltadas à beleza e
que facilitam a
vida da mulher no
dia a dia

Novidade
Designer de sobrancelha
Designer e henna
Extensão de cílios
Micropigmentação de sobrancelhas
Microblading de sobrancelhas 3D
Micropigmentação dos olhos e boca
Remoção a laser de micropigmentação
Remoção a laser de tatuagem
Cursos
Limpeza de pele
Drenagem método Renata França
Jato de plasma
NOVIDADE!
O estúdio de Paula Kottwitz conta com aparelho de remoção a laser
tanto para tatuagem preta e colorida, como micropigmentação, seja
na sobrancelha ou maquiagem deﬁnitiva.

(45) 9 9959-4159
Paula Kottwitz
Paulakottwitz2
Rua Dom Pedro I, 877 - Centro
Marechal Cândido Rondon-PR

Veja como
eles se amam!
T

ive a oportunidade, alguns
dias atrás, de cuidar de dois
sobrinhos durante um feriado prolongado, para que minha irmã
pudesse viajar com o esposo.
Enquanto eu tentava fazer o mais
novo dormir após o almoço, a mais
velha, de cinco anos, entrou no quarto
e deitou entre nós dois. A cena que se
seguiu vai car gravada para sempre,
pois a lmei com a melhor máquina
que já existiu – meu coração.
Aquele menino de dois anos sentou na cama e cou olhando para sua
irmã com tanto amor, que tive a
impressão de ver coraçõezinhos saindo de seus olhos, como nos desenhos
animados. Não bastasse, com um sorriso nos lábios, começou a acariciar o
seu rosto e encostar sua bochecha
contra a bochecha dela. Erguia-se,
contemplava o rosto dela mais um
pouco, e a abraçava. Ela sorria de
volta e dizia: “Ólivi, você é o meu ‘quilidinho’”.
Foi uma demonstração de carinho
e cumplicidade tão grande, que chegou a me doer o coração ao pensar que
meu lho não pôde ter isso: amor de
irmão.
Nas horas seguintes, compartilhei
com várias pessoas a cena incrível que
eu tinha presenciado.
Um dia depois, no culto, lemos a
passagem bíblica de Atos 2:44-47: “Todos os que criam estavam juntos e
tinham tudo em comum. [...] E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam
juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça
de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que
se haviam de salvar”.

O amor dos cristãos da igreja primitiva era tão grande, que eles “caíam na
graça de todo o povo”. A sociedade da
época estava encantada com o modo
como eles se relacionavam, assim
como eu quei encantada pelo amor
dos meus sobrinhos um pelo outro. E
era esse encantamento pelo testemunho dos cristãos que acrescentava, dia
a dia, novos convertidos à igreja.

E a igreja atual, na tua opinião, tem
encantado a sociedade? O teu testemunho como irmã na fé tem encantado
a tua comunidade e as pessoas que convivem contigo?
Jesus disse: "Nisto conhecerão
todos que sois meus discípulos, se
tiverdes amor uns com os outros". João
13:35. Também disse, em Mateus 22:3739: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo
o teu coração, de toda a tua alma e de
todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu
próximo como a ti mesmo”.
Você, querida leitora, estaria disposta a banhar, escovar os dentes, pentear, vestir e dar de comer a outra irmã
na fé, pelo resto da tua vida? Se isto te
parece muito difícil, você não está
sabendo amá-la como a ti mesma. Tudo
que fazemos – em favor do nosso próprio corpo ou coração – temos que
estar dispostas a fazer pelo próximo,
segundo o mandamento de Jesus.
Poxa, como estamos longe do amor
perfeito, não é? Como estamos distantes de viver o amor vivido pelos cristãos
da igreja primitiva.
Que busquemos, de todo o coração, viver este amor fraternal, sem motivos e sem limites, sem cobranças e sem
recompensas, até que o mundo possa
60
dizer: “Veja como eles se amam”!

58 anos!

Parabéns, Marechal Cândido Rondon!
Nossa cidade cresce com a força
do trabalho de nossa gente.

Aqui construímos o progresso!

Quatro Pontes - PR
Av. Pres. Epitácio, 832
Fone: (45) 3279-1206

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS

Marechal Cândido Rondon - PR
Av. Írio Jacob Welp, 5113
Fone: (45) 3254-1205

Novo Sarandi - PR
Av. Mal. Castelo Branco, 1700
Fone: (45) 3273-1220

Parabéns, Marechal Cândido Rondon,
pelos 58 anos de vitórias e conquistas!
Sentimos orgulho em poder participar e contribuir
nestes 58 anos de trajetória!

Parabéns aos agricultores e motoristas, pela passagem do seu dia!
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Sempre buscando um atendimento
PERSONALIZADO E DIFERENCIADO!

Dr. Nelson Paulo Borgmann
CRF 5744

Amplo espaço para
MELHOR ATENDER A TODOS!

MODERNO, DINÂMICO E EFICIENTE
l Microbiologia l Urinálise l Parasitologia
l Imunologia l Hematologia l Bioquímica
l Micologia l Patologia l Genética

Fone: (45)

3254-6065

Rua Paraná, 806 - Centro - Marechal Cândido Rondon-PR

Casamentos
Formaturas
Festas

QUALIDADE NOS EVENTOS QUE FAZ!

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon,
pelos seus 58 anos!
Parabéns, agricultores e
motoristas, por impulsionar o
progresso e desenvolvimento!

Fone (45) 3254-2137 | 9 9972-1482

| 9 9972-1487

| 9 9920-0770

| Rua Nove de Agosto, 77 - Marechal Cândido Rondon-PR

Precisamos

ensinar
valores

Carina Fabiane Frank

Psicóloga
CRP 09/09839

Q

uando falamos em educação, vale lembrar que crianças e adolescentes estão em processo de transformação constante e que os comportamentos dos adultos são vistos como exemplo no dia a dia. Educar crianças tem sido uma
das tarefas mais difíceis nos dias de hoje, haja vista que os
valores aprendidos agora serão carregados ao longo da vida.
O aprendizado, as regras e os valores são fundamentais para moldar comportamentos, e não importa se somos
pais, tios, padrinhos ou professores. Todos podemos contribuir para o progresso das crianças e adolescentes, buscando
transmitir os princípios que regem o respeito, o compromisso
e a integridade moral.
Neste processo, a escola busca, junto da família, resgatar
e fomentar esses princípios e valores através da autonomia,
desenvolvendo habilidades e competências apropriadas para
cada situação dentro do desenvolvimento emocional e social.
O desenvolvimento dos valores depende de nós, adultos!
Basta cada um fazer sua parte.

“

Todos podemos contribuir para o
progresso das crianças e adolescentes

”
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SEU VEÍCULO MONITORADO.

VOCÊ TRANQUILO.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

• CÂMERAS DIGITAIS
• TABLETS E NOTEBOOKS
• CELULARES
• ATUALIZAÇÕES
• VIDEOGAMES

VENDAS

• RECARGAS
• ANTENAS E TELEFONE RURAL
• CABOS E CARREGADORES
• MODENS 3G
• GPS ATUALIZADOS
• ACESSÓRIOS EM GERAL

CUIDAMOS DE

SUA FROTA

Economize combustível, multas e mecânica
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(45) 3254-6487
(45) 98403-2614

.BR
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3008
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facebook.com/cellpointmcr
Rua Santa Catarina, 857 - centro
Marechal Cândido Rondon - PR

0800 030 6672
CENTRAL 24HS

Sentimos orgulho de participar do crescimento
e fazer parte da construção de um município
promissor e cada vez melhor para seu povo!

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon, pelos 58 anos!

Dra. Angélica Hansen

Dra. Gísela Freza Lopes

CRO 16783

CRO 22577 PR

9 9984-8242

-

A certeza de um BOM NEGÓCIO!

Anúncios em toda
a REGIÃO

Administra
ção de

ALUGUÉIS

Parabéns, Marechal Cândido Rondon! São 58 anos de história!
(45) 3254-7001 ou (45) 9 9921-9844
Av. Rio Grande do Sul, 450 - Marechal Cândido Rondon-PR

Imobiliária Bom Negócio

www.imobiliariabomnegocio.com.br

ESPAÇO FINANCEIRO

TECO
Pinturas imobiliárias e residenciais

$

Por

Airton de Souza
Gerente da Agência Copagril/
Sicredi Aliança PR/SP
Marechal Cândido Rondon – PR

Em que investir
com a Selic baixa?

D

esde outubro de 2016, temos
observado uma sequência
de redução da taxa básica de
juros, a Selic, quando passou de 14,25%
a.a. (ao ano) para os atuais 6,5% a.a. O
ciclo de quedas tem como principal objetivo estimular a retomada da economia.
Considerando que houve dois anos consecutivos de queda, percebemos que
mesmo que o Produto Interno Bruto
(PIB) tenha voltado a crescer em 2017,
essa recuperação ainda é lenta.
Para os investidores, a redução nos
juros representa uma queda nos retornos (nominais) das aplicações em renda
xa, pois essas acompanham a Selic
Meta xada pelo Banco Central do Brasil.
Diante desse cenário, a poupança continua sendo uma boa alternativa para
aqueles recursos que serão utilizados
nos curto e médio prazos, especialmente
pela alta liquidez e isenção de Imposto
de Renda para Pessoas Físicas. Vale destacar que os produtos de renda xa também podem ser vantajosos para os
investidores, pois já é possível negociar
um prazo mais longo para as operações
e, com isso, esperar uma rentabilidade
mais atrativa.

(45)
(45)
(45)

9 9825-2930
9 9948-1483
9 9861-4637
Contato:

ADILSON
Rua 10 de Abril, 790 - Centro
Marechal Cândido Rondon-PR

A partir do início de 2017, a captação
líquida em produtos de diversi cação,
que buscam um retorno superior à renda
xa tradicional, aumentou de forma signi cativa. Neste contexto, os fundos multimercado têm se destacado por representar uma alternativa interessante aos
investidores, pois como o nome diz,
podem atuar em diversos mercados,
como juros, crédito privado, moedas e
renda variável. Em geral, a exposição ao
risco nesses fundos é inferior aos fundos
que aplicam a maior parte do patrimônio em ações, por exemplo.
É importante reforçar que os investimentos sempre oferecem uma relação
risco versus retorno. Ou seja, quanto
mais disposto a assumir risco, maior será
o potencial retorno que o investidor terá.

Por isso, é sempre importante avaliar adequadamente o per l do investidor antes
de se fazer qualquer recomendação de
investimento. Nesse sentido, a poupança e os produtos de renda xa são adequados para todos os per s, em especial
para aqueles mais conservadores. Já os
fundos multimercado ou os produtos de
renda variável são recomendados para
investidores que sabem das variações e
aceitam retornos inferiores ou até negativos no curto prazo com o objetivo de
ganhos mais expressivos no médio e
longo prazo.
O Sicredi, instituição nanceira cooperativa com 3,7 milhões de associados
e presente em 21 estados brasileiros e no
Distrito Federal, oferece um amplo portfólio de produtos de investimentos que
atende desde o per l mais conservador,
até o investidor mais arrojado. Entre eles
estão: Poupança, Renda Fixa, LCA e fundos de investimentos variados e com
taxas de administração extremamente
competitivas.
É relevante que o investidor saiba
que não há mágica no mercado nanceiro. Ou seja, expectativas de ganhos
muito acima da renda xa provavelmente embutem um alto risco. Por isso, é preciso que o investidor conheça seu per l e
esteja ciente dos riscos envolvidos em
cada tipo ou produto de investimento e,
nesse aspecto, torna-se cada vez mais
relevante o papel do pro ssional que
presta o atendimento/consultoria nanceira ao investidor.
Para 2018, é esperado que o mercado ainda apresente alta volatilidade, principalmente nos investimentos nos mercados de câmbio e ações, em função de
incertezas de natureza externas, como a
dinâmica de juros dos EUA e principalmente internas, capitaneadas pelas eleições de outubro. Com isso, o mais recomendado é car de olho no andamento
do cenário econômico e investir de
acordo com o seu per l.
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Sentimento de orgulho em fazer parte dessa história de luta e determinação em busca
de melhores condições de trabalho e do desenvolvimento de nosso município!

Parabéns a todos os Trabalhadores que fazem parte dessa história!
Parabéns, Marechal Cândido Rondon, pelos 58 anos de luta de seu povo!

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Marechal Cândido Rondon
Fone: (45) 3254-4107

Rua XV de Novembro, 2425 - Marechal Cândido Rondon - PR

www.sintrinal.org.br

Isaí Marcelo Hort

isaihort@yahoo.de
Igreja de Deus no Brasil em Marechal Cândido Rondon

O presente para
ela custou caro
MINUTO DA FAMÍLIA
Execução de Alimentos
A prescrição para haver prestações alimentares é de 2 anos e existe no ordenamento jurídico duas formas de cobrança.
Além da possibilidade de prisão do devedor (pelo prazo de 1 a 3 meses), o credor também
pode optar pelo desconto da dívida vencida e
vincenda diretamente na folha de pagamento ou
rendimento do devedor, no limite de 50% dos
seus ganhos líquidos. Ainda o devedor da pensão alimentícia poderá ter o nome negativado e a
conta bancária bloqueada.

Marcia Simon
OAB/PR 74976

Agora em novo endereço!
Rua Tiradentes, 973, Centro
em frente ao correio
Cível

Família

Contratos

Consumidor

Previdenciário

Fones: 2031-1889 / 9 9832-4435
E-mail: marciasimon.adv@gmail.com

M AT E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon!
Somos honrados por fazer
parte desta história!
Fone (45)

3254-1620

Av. Rio Grande do Sul, 5473 - Esq. c/ Anel Viário
Marechal Cândido Rondon-PR

E

stava se aproximando uma daquelas datas especiais. Minha esposa sinalizou de forma “discreta”, que ela gostaria de ganhar um perfume.
Fui até uma loja e gastei alguns minutos procurando a melhor fragrância. Existiam vários de diversos valores. E agora, quanto vou “investir”? As
contas daquele mês não estavam favoráveis. Ela até entenderia, caso não
recebesse presente naquela data.
A vendedora borrifava os perfumes em pequenos pedaços de papéis e
deixava-os em minhas mãos. As fragrâncias se misturavam e minha paciência aproximava-se do m. Então, um deles se destacou. O cheiro combinava
com ela, era suave e profundo.
“Gostei deste, quanto custa?” Perguntei. Como muitas vezes, a resposta
foi: “Este não é um dos mais baratos, ele é especial”. Então começou o dilema entre o marido administrador e o marido apaixonado. Nem sempre faço
assim, mas naquele dia eu decidi com o coração. Comprei o melhor e mais
agradável perfume.
O presente custou caro, mas posso compartilhar o resultado? Todos os
dias, eu sinto o agradável perfume da minha esposa. Ela me abraça antes de
eu sair e a sua fragrância me acompanha para o trabalho.
Se eu tivesse optado pela opção barata? Eu teria que suportar aquele
cheiro econômico até que nalmente terminasse toda aquela má escolha.
No casamento é assim, sentimos o cheiro do perfume que damos ao
cônjuge. Quando nossas atitudes são nobres, pode ter certeza que a resposta será no mesmo nível. Quando lançamos palavras de baixo escalão,
com ofensas e agressões, é provável que sejamos respondidos da mesma
forma.
O perfume é apenas uma metáfora que encontrei nesta história.
Presenteie palavras e atitudes valiosas e logo sentirá o “cheiro” do investimento que fez.
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Persianas
Poltronas
Puffs
Almofadas

Sofás retráteis, de canto,
sob medida e com
controle remoto

Parabéns,

Marechal Cândido
Rondon, muitas
foram as conquistas
alcançadas e hoje
somos uma
referência no
Paraná e no Brasil.

Visite nosso
estande na
Expo Rondon e
conﬁra descontos
especiais!
Escolha o modelo e a cor preferida!
SOLICITE UM ORÇAMENTO
SEM COMPROMISSO!

3254-4205
(45) 9 9971-8445

Fones (45)

E-mail: alphatecmcr@hotmail.com
Rua Tiradentes, 400
Marechal Cândido Rondon-PR

Estamos à disposição
para lhe atender sempre
da melhor forma possível!

Atendemos toda
a região, inclusive em
horários especiais,
após as 18h!

www.marimaxestofados.com.br

7Pĉîį

Cabeleireiro
Imagem ilustrativa

*Especializad
o
em cortes
masculinos
Preço do corte

15,00

todo
R$
Corte e concorra,
stelão Corte seu cabelo aqui e concorra!
co
um
a
,
ês
m
de
al
ﬁn
m
para saborear co
Não que fora dessa!
!
es
amigos e familiar
Fone (45) 9 9818-4306
Avenida Írio Jacob Welp, 2600 - Próximo à AACC
Marechal Cândido Rondon-PR

į íßà
Entenda o que é um
homem valoroso segundo
o Manual de Deus
Pastor

Adelson de Oliveira

A

Parabéns, Marechal Cândido Rondon,

pelos 58 anos de conquistas!

Fones (45) 3254-7560

9 9820-3233
9 9133-6839

Programa

Deus

Geração de

bíblia está cheia de
exemplos de homens de
valor, que agradaram a
Deus: Abraão, Davi, Daniel, Gideão,
Moisés, José, mas o maior exemplo
de um homem valoroso foi Jesus.
Assim como Jesus, o homem
valoroso tem essas caraterísticas:
1. Ama a Deus sobre todas
as coisas.
“Como é feliz aquele que não
segue o conselho dos ímpios, não
imita a conduta dos pecadores, nem
se assenta na roda dos zombadores!
Ao contrário, sua satisfação está na
lei do Senhor, e nessa lei medita dia e
noite” Salmos 1:1-2
O homem valoroso põe Deus
em primeiro lugar em sua vida. Ele
não compromete sua fé para agradar outras pessoas com valores
errados.

Domingos: das 10h às 10h50

2. Dedica-se ao próximo
“Dediquem-se uns aos outros
com amor fraternal. Pre ram dar
honra aos outros mais do que a
vocês” Romanos 12:10
O homem valoroso não é egoísta. Ele entende que cada pessoa
tem valor aos olhos de Deus. Ele
tem amor e respeito pelas pessoas à
sua volta... esposa, lhos, família,
vizinhos.

Ouça o programa e seja ediﬁcado
com a Palavra do Senhor!

3. É corajoso
“Estejam vigilantes, mantenham-se rmes na fé, sejam homens
de coragem, sejam fortes. Façam

Pr. Adelson de Oliveira
Rádio Difusora AM 970

tudo com amor” 1 Coríntios 16:13
O homem não precisa ser forte
para ser valoroso. Coragem é se
manter rme, mesmo enfrentando
oposição e perigos, mesmo passando por lutas, di culdades. O
homem valoroso não desiste de
obedecer a Deus, porque sabe que
esse é o segredo para a vitória em
todas as áreas da vida.
4. Tem domínio próprio
“Melhor é o homem paciente do
que o guerreiro, mais vale controlar o
seu espírito do que conquistar uma
cidade” Provérbios 16:32
O homem que se controla revela grande força. O homem valoroso
encontra força em Deus para se controlar, evitando muitos pecados. O
homem que é homem se prostra
diante de Deus e não age com ar de
superioridade, mas tem humildade
e respeito.
5. É sensato
“Quero, pois, que os homens
orem em todo lugar, levantando
mãos santas, sem ira e sem discussões” 1 Timóteo 2:8
A responsabilidade e o equilíbrio são qualidades importantes do
homem valoroso. Ele pede ajuda a
Deus para fazer o que é certo para
promover a paz e a união, reconhecendo que se não for o Senhor guiando a sua vida, não chegará a lugar
algum. O homem valoroso é abençoado por Deus e não abre mão
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dessa certeza.

TORNO

FRESA

PLAINA

SOLDAS

CNC

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon,
pelos 58 anos de grandes conquistas!

Parabéns

aos agricultores e motoristas, que trabalham
dia a dia para o sustento do nosso país!

Fones (45) 2031-0893
JL TorneariaLtda

/ 9 9838-5893

E-mail: jltornearia@yahoo.com

Rua Alfredo Anklan, 230 - Parque Industrial II - Marechal Cândido Ronodon-PR

Mármores e Granitos

Sidi Diesel

E-mail: msmarmoraria@hotmail.com
Chapas de granitos e mármores trabalhados com eﬁciência
e zelo para aplicação nas mais diversas ﬁnalidades!

Parabéns,

Marechal Cândido Rondon!
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Do clássico ao exótico:
todos os gostos e diferenciais
você encontra na MS
Mármores e Granitos!

(45)

9 9904-8415 / (45) 9 9906-2207

AGUARDE: EM BREVE, EM NOVO ENDEREÇO!
Marechal Cândido Rondon-PR

