


Indicadores extremamente positivos fazem de 
Quatro Pontes um município invejável. Uma das 
menores taxas de analfabetismo é acompanhada 
de uma das maiores expectativas de vida do Pa-
raná, além do baixo índice de pobre-
za. Qual será o segredo? 

Quatro Pontes comemora seus 
26 anos de emancipação político-
administrativa com uma comunida-
de muito bem estruturada, unida e 
ordeira, movida pelo agronegócio, o 
trabalho no comércio, na prestação 
de serviços e pela expansão do se-
tor industrial - que vai de vento em 
popa. A junção de todos esses fato-
res pode ser a resposta.

Com quatro mil habitantes, os 
números comprovam que não se 
trata de mero marketing, mas, sim, de estatísticas 
que, sem dúvida, são orgulho para os quatro-pon-
tenses. O município é considerado um dos cinco 
melhores lugares para se viver no Estado, tendo 

o 3º melhor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDHM) do Paraná. A taxa de escolarização é de 
praticamente 100%, com taxa de analfabetismo 
avaliada abaixo de 1%. Assim, Quatro Pontes os-

tenta o título de melhor educação 
do Brasil.

O agronegócio desempenha pa-
pel fundamental no progresso do 
município. O setor representa cerca 
de 70% de toda a arrecadação de 
impostos e, em dez anos, a geração 
de renda do produtor rural saltou 
350%.

Em paralelo a este cenário, o se-
tor industrial está em plena expan-
são. Todo esse conjunto produtivo 
nos faz aguardar ansiosos pelos 
próximos aniversários de Quatro 

Pontes, ao vislumbrarmos um futuro promissor 
para este que já se consolidou como um município 
exemplo para todo o Brasil.

Parabéns Quatro Pontes!

Com pouco mais 
de quatro mil 

habitantes, os 
números comprovam 
que não se trata de 

mero marketing, mas, 
sim, de estatísticas 

que, sem dúvida, 
são orgulho para os 
quatro-pontenses

O segredo do progresso
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04 História
A localidade de Quatro Pontes 

surgiu na década de 50, através 
da colonização organizada pela 

empresa Industrial Madeireira Colonizado-
ra Rio Paraná S/A Maripá, que tinha sede 
na cidade de Toledo. Esta companhia tinha 
adquirido, em 1945, os direitos sobre as 
terras da companhia inglesa “Madera del 
Alto Paraná” com o objetivo de derrubar 
a mata, assentar colonos rio-grandenses 
e catarinenses, principalmente de origem 
alemã e italiana, comercializar a madeira 
extraída e a produção das colônias e esta-
belecer núcleos urbanos.

A previsão pela companhia colonizado-
ra do estabelecimento de núcleos urbanos, 
estrategicamente localizados dentro da 
gleba e com fi nalidade pré-determinada, 
concretizou-se e desenvolveu-se nas áreas 
que hoje se constituem a cidade de Mare-
chal Cândido Rondon, seus nove distritos 
dos municípios desmembrados, entre eles 
a cidade de Quatro Pontes.

A partir de 1951 começaram a radicar-se 
os primeiros colonos vindos do Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina, trazidos pela 
Companhia Maripá. A localidade de Quatro 
Pontes era então uma vila onde se situavam 
o armazém de provisões gerais para atender 
as necessidades da população, a Igreja, a 
escola e algumas casas; a maioria dos co-
lonos estavam estabelecidos na área rural.

A extração madeireira foi uma das 
primeiras atividades comerciais impor-
tantes, que permeou a ocupação da região 

e favoreceu o surgimento de indústrias de 
benefi ciamento de madeira, fomentando 
o comércio, atraindo os habitantes das 
áreas adjacentes até este pequeno núcleo 
de desenvolvimento, que posteriormente 
se solidifi cou como polo de um comércio 
forte, consubstanciando-se como o futuro 
município de Quatro Pontes.

A Companhia Maripá realizou uma 
divisão de terra em propriedades com área 
média de 25 hectares, dimensões estas que 
ainda hoje caracterizam uma estrutura fun-
diária com pequenas e médias propriedades 
na região de Quatro Pontes.

A localidade de Quatro Pontes pertencia 
primeiramente ao município de Toledo e, 
após a emancipação de Marechal Cândido 
Rondon, passou a ser distrito administrativo 
deste, pela lei municipal nº 31, de 31 de 
julho de 1962. Ainda em 1962 foi elevado a 
distrito judiciário pela lei estadual nº 3.668, 
de 31 de dezembro.

A principal atividade agrícola do Es-
tado do Paraná, na época do surgimento 
de Quatro Pontes, era a cafeicultura. Este 
cultivo atraiu os colonos locais, porém não 
se adaptou à região: a geada de 1955 frustrou 
as expectativas da cafeicultura e os colonos, 
de origem do Sul e pouco acostumados a essa 
cultura, concentraram seus esforços em po-
liculturas e na criação de subsistência, bem 
como na criação de suínos. A suinocultura 
constituiu-se em uma opção apropriada, 
dado as características culturais dos colonos 
e ao pequeno tamanho dos lotes em média 

de 25 hectares, destacando-se, ainda hoje, na 
economia do município de Quatro Pontes.

Na década de 70 deu-se uma profunda 
modernização na agricultura com a integra-
ção da cultura mecanizada; a soja passou 
a ser o cultivo predominante, junto com 
o milho e o trigo. Este cultivo, entretanto, 
não é rentável em propriedades de 25 hec-
tares, o que veio a provocar a anexação das 
pequenas propriedades, diretamente pela 
compra ou pela locação, de forma a otimizar 
a exploração agrícola.

A profunda transformação ocorrida na 
agricultura de Quatro Pontes mostrou dois 
sérios problemas: uma estrutura fundiária 
de pequenas propriedades inadequada para 
os novos cultivos totalmente mecanizados; 
o êxodo dos agricultores que não puderam 
adaptar-se a essa transformação, migrando 
para as grandes cidades e outras regiões 
da nova fronteira agrícola: Paraguai, Mato 
Grosso, Rondônia, entre outros.

A cidade de Quatro Pontes foi consoli-
dando-se na sua região e em 24 de março de 
1990 aconteceu um plebiscito votando pelo 
desmembramento de Marechal Cândido 
Rondon. Em 13 de setembro desse mesmo 
ano foi criado o município de Quatro Pontes 
pela lei estadual 9.368; a instalação ofi cial 
deu-se no dia 1º de janeiro de 1993.

Na população predomina a origem 
alemã com 90%, seguindo-se a italiana 
com 5% e 5% de outras. O povo é simples, 
trabalhador, ligado às origens e apreciador 
de festas.

Fonte: Prefeitura de Quatro Pontes





Quatro Pontes em números
Muito mais do que a “Capital da longevidade”, Quatro Pontes 

é sinônimo de qualidade de vida pelo trabalho conjunto entre 
o Poder Público e a iniciativa privada que geram resultados 

em diversos outros índices. O 3º melhor IDH do Paraná é acompanhado 
por uma alta arrecadação de ICMS, mostrando que o município não vive 
apenas dos repasses da União pelo empenho do povo ordeiro e trabalhador 
que hoje faz “rodar” mais de 450 empresas no município. Além disso, a 
maior fatia da arrecadação ainda é o braço forte na produção agropecuária, 
com destaque para a produção de soja, frango de corte e para os poucos, 
porém especialistas produtores de uvas viníferas - destaque na região Oeste.

O Valor Bruto de Produção (VBP) de Quatro Pontes, 
que representa a produção agrícola e pecuária municipal 
e na receita gerada “da porteira para dentro” chegou a 
R$ 251.441.688,60 em 2017 (ano-base 2016), de acordo com o le-
vantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab).

Entre os seis municípios da comarca rondonense, Quatro 
Pontes ocupa o 3º lugar no faturamento bruto gerado dentro 
dos estabelecimentos rurais que, em dez anos, saltou 350%. 
Em 2007, que leva em conta o ano-base 2006, o VBP era de 
R$ 69.755.924,36.

Fontes: Prefeitura de Quatro Pontes e Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) (2018)

Empresas em atividade  221
Microempreendedores individuais (MEIs) 250
Empregos formais  875 

Fonte: IBGE (2010)

1º Agricultura, pecuária, produção fl orestal, 848
pesca e aquicultura
2º Indústrias de transformação 399
3º Comércio; reparação de veículos 195
automotores e motocicletas
4º Serviços domésticos 109
5º Construção 103

Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/IPEA/FJP) e IBGE (2010)

Índice de Desenvolvimento 0,791
Humano Municipal (IDHM) 3º lugar no Paraná
 62º lugar no Brasil
IDHM Longevidade 0,838
Esperança de vida ao nascer 75,30 anos
IDHM Educação 0,748
Taxa de escolarização de seis a 14 anos  99,2%
Escolaridade da população adulta 0,50
IDHM Renda 0,790
Pessoal ocupado 1.099 pessoas
Renda per capita R$ 1.093,43

Potencial agropecuário

População ocupada segundo atividade

Empresas e empregos

Fontes: SEFA-PR/MF/STN/IBGE/Ipardes

Imposto Sobre Circulação de  R$ 1.778.963,50
Mercadorias e Serviços (ICMS) (2017) 
Fundo de Participação R$ 7.075.741,10
dos Municípios (FPM) (2017)
PIB Per Capita (2015) R$ 35.429,00
Valor Adicionado Bruto (VAB) (2015) R$ 131.789,00
Valor Adicionado Fiscal (VAF) (2016) R$ 278.112.149,00

Finanças

IDH

Fontes: IBGE/Ipardes (2010) e TSE (2018)

População estimada 4.000 habitantes
População censitária urbana 2.437 habitantes
População censitária rural 1.366 habitantes
Total de eleitores 3.559

População

Fonte: Deral/Seab (2018)

Principais culturas
Cultura 2007  2017

Milho R$ 15.679.240 R$ 19.358.802,00
Soja R$ 13.652.590 R$ 35.553.122,55
Trigo R$ 1.181.520,00 R$ 118.545,00
Bovinos R$ 182.001,60 R$ 1.922.520,00
Leite R$ 10.521.952 R$ 22.881.100,00
Frango de corte R$ 5.678.729,36 R$  34.323.223,87
Suínos (para abate) R$ 9.533.693,40 R$ 51.965.957,12
Tilápia  - R$ 10.948.000,00
Uva vinífera R$ 19.170,00 R$ 219.375,00
Total R$ 69.755.924,36 R$ 251.441.688,60
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Os desafi os
de começar o município

PRIMEIRO PREFEITO DE QUATRO PONTES, ANTÔNIO RUDI LEOBET (RUDINHO) 
RELEMBRA O ABRIR DAS PORTAS DA PREFEITURA COM SETE FUNCIONÁRIOS E A 
ENTREGA DAS CHAVES, QUATRO ANOS DEPOIS, COM O PAÇO MUNICIPAL INAUGURADO

Seu Antônio Rudi Leobet, mais conhecido pelas 
ruas de Quatro Pontes como Rudinho, até hoje não 
nega a surpresa que teve, em 1993, em se tornar o 

primeiro prefeito do recém-criado município. “Apesar de ter 
participado dos trabalhos de emancipação, especialmente 
pela empresa em que eu atuava buscar o desenvolvimento 
de Quatro Pontes na época, não imaginava que eu seria 
conduzido ao cargo”, relembra.

Além da comissão de emancipação, formada por 
Marco Antônio Wickert (Max), Valdir Marschall, Paulo 
Brandt, César Seidel e Nilton Lang (in memorian), diversas 
outras pessoas se esforçavam em conjunto para que Quatro 
Pontes deixasse de ser um distrito de Marechal Rondon. 
“Eu tinha como candidato favorito seu Werno Ivo Lamb, 
que faleceu em um acidente junto à família pouco antes 
da eleição. Quando voltamos aos trabalhos no início de 
1993, jamais imaginei que eu seria o candidato colocado 
para votação”, recorda.

Entre a coligação de quatro partidos que estavam 
legalizando-se na época, ele conta que em candidatura 
única, acompanhado por Paulo Brandt, teve mais de 90% 
de aprovação dos cidadãos para comandar o Executivo 
quatro-pontense. “Hoje penso: ‘como conseguimos começar 
e fazer todo aquele trabalho, passar por tudo aquilo?’. 
Porque não tínhamos experiência, não tínhamos dinheiro 
em caixa, paço municipal ou móveis”, diz.

 
Primeiros passos
Após a eleição, Rudinho conta que o trabalho iniciou 

com as áreas técnica, administrativa e jurídica. “Rubens 
Luersen, Elemar Hensel e Ulices Pizzatt o nos auxiliaram 
antes mesmo de começarmos os trabalhos e nos acompa-
nharam até o fi m da gestão”, lembra.

Sem compromissos partidários por um consenso fi r-
mado a fi m de manter todos unidos, no dia 02 de janeiro a 
equipe formada por prefeito e vice-prefeito, além de cinco 
diretores de departamento, começaram a levar cadeiras, 
mesas, papéis e canetas para uma sala próxima ao centro. 
“No dia 03, nós e mais uma secretária abrimos as portas e 
começamos a atender a população”, expõe.

Ele ressalta também a importância dos primeiros 
legisladores que formaram a mesa da Câmara: Silvestre 
Kuhn, Mauro Bernardi, Alfredo Danilo Kasper, Acélio 
de Souza, Eugênio Simon, Marco Antônio Wickert, Pedro 
Franscisco Feyh, Valdir Antônio Marschall e Carmem de 

Fátima Pletsch.
 
Desafi os
Rudinho descreve que o primeiro ano de mandato 

foi bastante difícil. “Desde a lei número um até o fi nal de 
1996 foi um trabalho árduo, mas também muito dignifi -
cante”, resume.

Ele menciona que a lição aprendida por quem iniciou a 
estruturação do Poder Público de Quatro Pontes foi única, 
permitindo que todos saíssem do primeiro mandato com 
muito mais aprendizado. “A minha ideia de adminis-
tração era primeiro a de colocar a pessoa certa no lugar 
certo. Começamos com sete colaboradores e entreguei a 
prefeitura quatro anos depois com 80 funcionários, entre 
as funções administrativas, professores, terceirizados e 
concursados”, comenta.

Rudinho enaltece que entre suas premissas estava a  
correta aplicação dos recursos. Especialmente nas obras, 
essenciais para o município que estava apenas iniciando, 
ele diz ter planejado executar apenas obras que fossem 
entregues e pagas em sua gestão e as demais apenas deixar 
planejadas para o próximo prefeito. “A prefeitura, por 
exemplo, foi entregue já no primeiro mandato”, comenta.

 
Desenvolvimento
Quando volta o olhar ao passado, o ex-prefeito de 

Quatro Pontes avalia que o desenvolvimento do municí-
pio foi signifi cativo em todas as áreas, considerando que 
todos os gestores, cada um com sua forma de governar, 
buscaram os melhores investimentos e oportunidades para 
fazer a cidade crescer e se tornar um bom lugar para viver. 
“Observo que no passado havia mais indústrias, porém de 
menor porte. Hoje temos menos indústrias, mas de maior 
porte. Acredito, no entanto, que este seja um potencial 
a ser explorado no município, que proporcionará mais 
oportunidades de geração de emprego, renda e busca 
dos cidadãos em qualifi car sua mão de obra”, avalia.

Rudinho cita que assim como dizia na época em 
que governava o município, outro aspecto que pode 
alavancar ainda mais a economia quatro-pontense está 
na exploração de três aspectos: a BR-163 e a proximidade 
com os municípios de Toledo e Marechal Cândido Ron-
don. “Temos uma rodovia para escoar o produto que sai 
daqui, além de estarmos entre dois municípios de porte 
signifi cativo. É preciso olhar de uma outra forma para 

essa questão e desenvolver ainda mais nosso potencial”, 
considera o ex-prefeito.

 
União
Nunca ter deixado de viver em Quatro Pontes re-

força a característica de o município proporcionar uma 
boa qualidade de vida aos moradores - fato confi rmado 
por Rudinho. “A expectativa que tinha do município no 
passado era essa. Vejo Quatro Pontes como eu imaginava: 
uma cidade bonita, tranquila, que oportuniza trabalho e 
qualidade de vida, mas que ainda tem muito a crescer”, frisa.

O ex-prefeito menciona, acima de tudo, que um dos 
motivos por trás do sucesso de Quatro Pontes está na união 
de seu povo. E não apenas dos pioneiros e das lideranças 
que há 26 anos buscaram tornar a vila um município. 
“Nossos cidadãos sempre foram muito unidos, e enquan-
to não existirem braços 
unidos, é difícil existir 
progresso. Quem está 
de parabéns não é só 
a nossa cidade, mas 
todos que em Quatro 
Pontes acreditam e 
que aqui vivem”, 
conclui Rudinho.

Primeiro prefeito de Quatro Pontes, Antônio Rudi Leobet (Rudinho): 
“Quem está de parabéns não é só a nossa cidade, mas todos que em 

Quatro Pontes acreditam e que aqui vivem”

Mirely Weirich/Leme Comunicação

de seu povo. E não apenas dos pioneiros e das lideranças 
que há 26 anos buscaram tornar a vila um município. 
“Nossos cidadãos sempre foram muito unidos, e enquan-
to não existirem braços 
unidos, é difícil existir 
progresso. Quem está 
de parabéns não é só 
a nossa cidade, mas 
todos que em Quatro 
Pontes acreditam e 
que aqui vivem”, 
conclui Rudinho.

Mirely Weirich/Leme Comunicação
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“As pessoas de Quatro Pontes têm muito amor 
pelo município”, destaca Silvestre Kuhn
PREFEITO POR DOIS MANDATOS E PRESIDENTE DO LEGISLATIVO NA PRIMEIRA 
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA, SILVESTRE KUHN FALA SOBRE OS AVANÇOS 
CONQUISTADOS AO LONGO DOS 26 ANOS DO MUNICÍPIO

A disposição, responsabilidade e ética são requisitos básicos para quem deseja 
contribuir com o desenvolvimento de seu município ao encarar o desafi o 
de ser prefeito ou vereador de qualquer cidade. 

O envolvimento com a comunidade e a sintonia com os anseios do povo, que luta 
e defende o lugar que escolheu para chamar de lar, complementam a lista que pode 
servir de norte, principalmente para os chefes dos poderes Executivo e Legislativo, 
resultando em uma gestão de sucesso.

Para Silvestre Kuhn, que foi prefeito por dois mandatos e presidente do Legislativo 
na primeira composição da Câmara de Vereadores de Quatro Pontes, um dos grandes 
diferenciais para que o município quatro-pontense se tornasse exemplo em toda a região 
é a postura da população. “As pessoas de Quatro Pontes têm muito amor pelo município 
e o cidadão sempre está à disposição. A cidade, após qualquer eleição, esquece o partido 
e os grupos eleitos realizam ótimas administrações, fazendo com que a bandeira prin-
cipal de Quatro Pontes não seja uma sigla partidária, mas, sim, o município”, destaca.

 
Nem sempre foi assim
O ex-prefeito compartilha que no início das tratativas da emancipação políti-

co-administrativa existiu um movimento contrário à criação do município. “É claro 
que o amor e o carinho pelo lugar onde já morávamos existia. Porém, o sentimento 
de pertencimento e de luta pelo nosso município foi crescendo conforme Quatro 
Pontes se desenvolveu. Na época, muitos acreditavam que a emancipação não daria 
certo, que éramos um lugar pequeno demais e eram várias as incertezas sobre como 
se daria essa formação”, explica.

Ele relembra ainda que no início o município sobrevivia apenas do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios (FPM). “Por isso, investimos muito na geração de emprego 
e renda, tanto por meio da indústria como no incentivo aos agricultores, através do 
repasse de maquinários e tratores conquistados junto aos deputados da época, entre 
várias outras frentes. Isso foi fundamental para os números constatados com o passar 
dos anos, já que em diversas oportunidades Quatro Pontes chegou a arrecadar mais 
em Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do que em FPM”, 
evidencia. “Isso faz com que o município seja altamente 
rentável, o que serve de incentivo aos prefeitos, para 
que continuem investindo na geração de emprego 
e renda”, diz.

 
Referência
Kuhn acredita que Quatro Pontes ainda tem 

muito a oferecer e setores a serem explorados. 
“A cidade está dentro de um crescimento 
ordenado, sempre foi bem administrada 
e isso faz com que ela seja diferente, 
tanto é que na microrregião é a que 
tem o maior retorno em ICMS, graças 
aos investimentos feitos ao longo dos 
26 anos”, ressalta.

Ex-prefeito de Quatro Pontes, Silvestre Kuhn: “A cidade, após qualquer eleição, esquece o 
partido e os grupos eleitos realizam ótimas administrações, fazendo com que a bandeira 

principal de Quatro Pontes não seja uma sigla partidária, mas, sim, o município”
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e com qualidade de vida
O segredo para o desenvolvimento ordeiro

COM OLHAR PARA AS RAÍZES QUE CONSOLIDARAM QUATRO PONTES COMO 
UMA CIDADE MODELO PARA OUTROS MUNICÍPIOS DE MAIOR PORTE E 
COM MAIS IDADE, PODER PÚBLICO BUSCA CRESCIMENTO PROGRESSIVO, 
COM ORDEM E MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE CIDADE QUE 
PROPORCIONA OPORTUNIDADE E TRANQUILIDADE AOS MORADORES

uem vai à pequena, mas promissora 
Quatro Pontes, não imagina que pelas 
ruas da jovem cidade estão espalhados 
os motivos pelos quais o local é exem-

plo para outros municípios da região, do Paraná e 
até mesmo do Brasil.

Com apenas 26 anos, celebrados em 13 de 
setembro, o título de “Capital da longevidade” 
não é concedido sem fundamentos: entre todas 
as cidades do Paraná, o município de quatro mil 
habitantes ocupa a terceira posição no Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDHM), que baseia-se 
nos parâmetros de saúde, educação e renda para 
avaliar o desenvolvimento do município.

Estar no pódio paranaense entre os melhores 
lugares para se viver é resultado de uma das maiores 
expectativas de vida do Estado, uma das menores 
taxas de analfabetismo e o baixo índice de pobreza, 
que está próximo da estaca zero. “Nosso município 
cresceu muito ao longo desses 26 anos, e não poderia 

ser diferente. Nossa população é fantástica, sempre 
unida em prol das causas comuns, trabalhadora. 
Temos um povo ordeiro. Muito do segredo para 
esses resultados está aí”, aponta o prefeito do 
município, João Laufer.

O chefe do Executivo comenta que, atualmente, 
a arrecadação do município, representada pelo Im-
posto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), é maior que os repasses de verbas da União 
por meio do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM). “Temos que agradecer principalmente aos 
nossos pioneiros, que vislumbraram esse potencial 
em Quatro Pontes no passado e permitiram que 
hoje nos tornássemos o que somos. Não tenho dú-
vida de que daqui a 26 anos estaremos celebrando 
tantas conquistas quanto estamos celebrando hoje 
por conta das sementes que estamos plantando”, 
evidencia o gestor.

Para o vice-prefeito, Tiago Hansel, a qualidade 
de vida é uma das características que melhor des-

crevem o município. “Não temos escola em tempo 
integral, porém fi zemos investimentos históricos 
em cultura e esporte proporcionando às crianças 
e adolescentes terem atividades no contraturno 
escolar todos os dias da semana”, menciona.

Não apenas para os mais jovens, sinaliza ele, mas 
para sustentar o título de Capital da longevidade, 
as atividades também são voltadas para o público 
adulto e aos idosos. “Muitas pessoas que vieram de 
cidades maiores para Quatro Pontes não querem 
mais sair daqui, porque o que é oferecido no mu-
nicípio não está disponível de forma tão acessível 
e gratuita nos grandes centros”, enaltece Hansel.

 
Desafi os
Os índices quatro-pontenses chamam a atenção 

justamente pelo município ter pouco mais de duas 
décadas de existência. Por outro lado, a juventude 
da localidade também abre portas para ainda mais 
oportunidades de desenvolvimento em setores que 
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ainda não foram totalmente explorados.
De acordo com o prefeito, uma das principais buscas de 

Quatro Pontes está em aumentar a arrecadação municipal 
desenvolvendo o setor industrial. Mas, para isso, planejamento, 
infraestrutura, logística e mão de obra são alguns dos vários 
fatores determinantes para que as indústrias tenham interesse 
em investir no município. “Estamos fazendo nosso trabalho 
com este foco. Tivemos algumas barreiras com o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na questão 
logística, porém já superamos essa adversidade e agora espera-
mos o retorno de uma indústria que demonstrou interesse em 
se instalar em Quatro Pontes”, revela Laufer. “Com a instalação 
deste empreendimento, outras três indústrias devem vir em 
seguida para prestar serviço para este primeiro, iniciando o 
nosso projeto de gerar emprego e renda alavancando o setor 
industrial e aumentando a arrecadação municipal”, comple-
ta, ressaltando que hoje há difi culdade em baixar o custo de 
manutenção dos trabalhos da municipalidade.

 
A casa do quatro-pontense
Além de fomentar um setor que ainda apresenta grandes 

possibilidades de exploração em Quatro Pontes e, conse-
quentemente, aumentar a arrecadação, o prefeito comenta 
que a formação de um polo industrial no município também 
oportunizará a estadia dos jovens em Quatro Pontes. “Muitas 
vezes o jovem que está entrando no mercado de trabalho quer 
uma oportunidade na área em que se especializou e acaba não 
encontrando isso no comércio, na prestação de serviço ou no 
serviço público”, expõe.

Junto a isso, salienta o gestor, a permanência de qua-
tro-pontenses no município, obtendo renda, faz com que o 
comércio local também seja movimentado e ganhe ainda mais. 
“A arrecadação do comércio teve um avanço de 21% e isso é 
resultado de um trabalho em todos os setores. Oportunizar 
empregos gera renda e permanência no município e, como 
consequência, o comércio também sai ganhando, podendo in-
vestir mais em suas empresas e funcionários”, enfatiza Laufer.

Hoje, são 471 empresas ativas no município, sendo 250 
microempreendedores individuais (MEIs). Somente em 2018 
foram emitidos 57 alvarás para a abertura de empresas.

Atualmente, assinala Laufer, o setor que proporciona a 
maior arrecadação de impostos a Quatro Pontes é o agrone-
gócio, considerado por ele o grande diferencial do município 
por estar estruturado em pequenas propriedades que praticam 
a agricultura familiar. “Entretanto, estamos 
em busca de aumentar a arrecadação da 
indústria e continuar investindo no 
agronegócio, a fi m de igualarmos a 
arrecadação dos dois setores, bem 
como no comércio”, explica. “Com 
os três setores crescendo juntos, 
o município só tem a ganhar”, 
assinala o prefeito.

 

Especializar a mão de obra
Com foco em estabelecer em Quatro Pontes um polo 

industrial, uma das grandes conquistas da municipalidade 
foi o polo do Instituto Federal do Paraná (IFPR), que será 
implantado no município após as eleições gerais de 2018.

Conforme Hansel, um dos grandes desafi os do Poder 
Público é profi ssionalizar os jovens no próprio município. 
“Muitos buscavam universidades para graduação e cursos 
técnicos em cidades vizinhas pela carência do Ensino Superior 
em Quatro Pontes e essa era uma das nossas metas: trazer a 
educação para mais perto dos jovens”, aponta.

Serão disponibilizados à população quatro cursos técnicos 
nas áreas de Administração, Segurança do Trabalho, Vendas 
e Agente Sanitário de Saúde.

A defi nição desses cursos, destaca o vice-prefeito, está 
de acordo com o anseio da população, pois foram realizadas 
pesquisas no comércio e nas redes sociais, por meio das quais 
os cidadãos puderam votar nos cursos que mais tinham in-
teresse. “Serão cursos rápidos, de dois anos no máximo, que 
possibilitarão ao cidadão ter um diploma de nível técnico do 
IFPR e estar pronto para atuar no mercado de trabalho”, reforça.

 
Perfi l
Hansel enfatiza que o foco da administração é atrair 

para o município indústrias que oportunizem empregos 
compatíveis com o perfi l de Quatro Pontes. “A maioria da 
nossa população, especialmente os mais jovens, tem Ensino 
Superior ou cursos técnicos em áreas específi cas, por isso 
precisamos buscar indústrias que oportunizem vagas para 
esses públicos e não aquelas que demandam de mão de obra 
que será encontrada apenas em Marechal Rondon ou Toledo, 
por exemplo”, sintetiza.

Com os projetos já consolidados para manutenção dos 
índices de educação, saúde e longevidade, somados à busca 
pela geração de mais emprego e renda, com a especialização 
de mão de obra, os gestores do Executivo municipal acredi-
tam que Quatro Pontes continuará crescendo aos poucos, 
de forma ordeira, mantendo sua 
qualidade e o perfi l de cidade 
tranquila e interiorana. “Só temos 
a agradecer aos nossos pioneiros 
que, no passado, acreditaram 
que Quatro Pontes poderia 
alcançar todo esse potencial. 
Além disso, a todos aqueles 
que acreditaram e ainda 

acreditam em nossa cidade. 
É um município pequeno, 
mas que faz muita diferença 
para toda a região”, fi nalizam.
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diz Paulo Brandt
“Ainda temos muito a explorar e crescer”,

PRESENTE NA POLÍTICA QUATRO-PONTENSE 
DESDE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO 
MUNICÍPIO COMO SUBPREFEITO DISTRITAL, 
VEREADOR, PREFEITO E VICE-PREFEITO, BRANDT 
RELEMBRA INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO 
POLÍTICO E APONTA ASPECTOS PARA ALAVANCAR 
O CRESCIMENTO DE QUATRO PONTES

“É um feito muito importante e que me deixa 
muito orgulhoso por ter trabalhado e ainda 
trabalhar por Quatro Pontes”. É assim que 

o vereador Paulo Brandt descreve sua participação nos 26 
anos de desenvolvimento do município.

Subprefeito do ainda distrito rondonense em 1985, 
Brandt foi um dos membros da comissão de emancipação 
de Quatro Pontes quando eleito vereador em Marechal 
Cândido Rondon, em 1987. “Pelos levantamentos que 
fi zemos na época, constatamos que o distrito era res-
ponsável por cerca de 8% a 9% do que Marechal Rondon 
arrecadava. Éramos fortes tanto na agricultura quanto 
na indústria, motivos que levaram à mobilização para a 
emancipação”, relembra.

Na mesma época em que os municípios de Pato 
Bragado e Mercedes organizaram seus plebiscitos, Quatro 
Pontes também organizou-se para tornar a vila uma cida-
de: em 24 de março de 1990 ocorreu o plebiscito votando 
pelo desmembramento de Marechal Rondon. “Além da 
comissão e de outros líderes que estavam buscando essa 
conquista, a comunidade estava muito unida em busca 
da emancipação”, diz.

 
Política sem “racha”
Na primeira eleição de Quatro Pontes, ocorrida em 

outubro de 1994, Brandt elegeu-se para o cargo de vice-
prefeito, sendo o chefe do Executivo Antônio Rudi Leubet 
(Rudinho). “Pela experiência que eu havia adquirido 
na política, tinha como ideia principal chegarmos a um 
consenso para termos um candidato único nas primeiras 
eleições, para não haver um ‘racha’ tão grande na comu-
nidade. Isso aconteceu e realmente foi um processo muito 
tranquilo”, ressalta ele.

Nos primeiros anos, frisa, os pleitos de Quatro Pontes 
ocorreram sem disputas acirradas. “Em 1996, concorri ao 
cargo de prefeito e fui eleito, permanecendo até 2000. De 
2009 a 2012 novamente fui vice-prefeito, junto ao prefeito 
Rudi Kuns e quatro anos depois voltei para a política me 
elegendo vereador”, conta.

 
Por Quatro Pontes
Brandt explica que seu envolvimento na política 

não vem de família, mas, sim, pela vontade de permitir 
ao cidadão o direito de ir e vir. “Minha família é humil-
de, meu pai foi agricultor, mas na época da ditadura e 
depois, quando passamos a ter direto ao voto, passei 
a compreender a importância de as pessoas terem sua 
liberdade”, analisa.

O vereador diz que entrou no meio político porque 
observava que Quatro Pontes produzia bastante, enquanto 

obtia pouco retorno. “Me desafi ei a buscar mais pelos 
cidadãos e, desde o início, tenho comigo a premissa de 
que temos que trabalhar por todas as pessoas e respeitar 
a todos, independente de partido”, salienta.

 
Desafi os
Por ter acompanhado o desenvolvimento do municí-

pio desde o início, Brandt considera que todos os gestores 
buscaram avanços para Quatro Pontes, resultando em um 
desenvolvimento do potencial em todos os setores da 
economia. “Hoje cerca de 80% da mão de obra se absorve 
no próprio município e nossos índices de educação e 
qualidade de vida são destaque no Estado. Estamos em 
uma cidade privilegiada”, considera.

Por outro lado, ele observa que ainda há muito o 
que explorar. Possibilitar novas oportunidades de mão 
de obra, como na área de confecção e da indústria, por 
exemplo, são setores que, na visão de Brandt, ainda po-
dem ser explorados. “Geografi camente estamos bem 
colocados ao lado da BR-163, entretanto, o governo 
federal e estadual nem sempre fazem sua parte, 
muito pelas difi culdades que vemos em todo 
o Brasil”, critica. “Com a duplicação da 
rodovia, teríamos avanços logísticos e 
ainda mais progresso”, complementa.

Nos últimos dois anos, aponta 
o vereador, um grande leque de 
oportunidades foi aberto para 
alavancar o desenvolvimento 
econômico de Quatro Pon-
tes - apesar da necessidade 
de olhar com cuidado 
para as contas públicas, 
especialmente o gasto 
com pessoal. “Mas 
ainda somos um 
município jovem, 
temos apenas 26 
anos. Todos os 
frutos que co-
lhemos hoje são 
consequência do 
que foi plantado 
no passado e ain-
da vamos colher 
muitos outros no 
futuro, pois ainda 
temos muito a ex-
plorar e crescer”, 
conclui.

obtia pouco retorno. “Me desafi ei a buscar mais pelos 
cidadãos e, desde o início, tenho comigo a premissa de 
que temos que trabalhar por todas as pessoas e respeitar 
a todos, independente de partido”, salienta.

Por ter acompanhado o desenvolvimento do municí-
pio desde o início, Brandt considera que todos os gestores 
buscaram avanços para Quatro Pontes, resultando em um 
desenvolvimento do potencial em todos os setores da 
economia. “Hoje cerca de 80% da mão de obra se absorve 
no próprio município e nossos índices de educação e 
qualidade de vida são destaque no Estado. Estamos em 
uma cidade privilegiada”, considera.

Por outro lado, ele observa que ainda há muito o 
que explorar. Possibilitar novas oportunidades de mão 
de obra, como na área de confecção e da indústria, por 
exemplo, são setores que, na visão de Brandt, ainda po-
dem ser explorados. “Geografi camente estamos bem 
colocados ao lado da BR-163, entretanto, o governo 
federal e estadual nem sempre fazem sua parte, 
muito pelas difi culdades que vemos em todo 
o Brasil”, critica. “Com a duplicação da 
rodovia, teríamos avanços logísticos e 
ainda mais progresso”, complementa.

Nos últimos dois anos, aponta 
o vereador, um grande leque de 
oportunidades foi aberto para 
alavancar o desenvolvimento 
econômico de Quatro Pon-
tes - apesar da necessidade 
de olhar com cuidado 
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Superar obstáculos
para continuar crescendo

GERAÇÃO DE EMPREGO E O CONSEQUENTE AUMENTO DE RENDA 
SÃO AS PRIORIDADES A SEREM TRABALHADAS EM QUATRO PONTES 
PARA A PERMANÊNCIA DOS JOVENS E CONTÍNUO CRESCIMENTO  

“São muitas as conquistas ao longo dos 26 anos de emanci-
pação político-administrativa de Quatro Pontes. Somos 
reconhecidos nacionalmente pela educação, longevidade 

e qualidade de vida. Esses resultados dizem muito sobre o povo que 
colonizou nosso município: ordeiro, trabalhador e que sempre bus-
cou por melhorias”. Essas são as palavras do vereador-presidente do 
Legislativo quatro-pontense, César Seidel (Canela), ao avaliar as pouco 
mais de duas décadas e meia do município.

Ele, que ocupa cadeira na Câmara de Vereadores há seis anos, 
acredita que atualmente há necessidade de pensar no crescimento 
contínuo de Quatro Pontes por meio de mais incentivos do Poder 
Público. “Com toda certeza, nossos grandes desafi os atuais são os de 
proporcionar mais geração de emprego e renda, para que nossos fi lhos 
e netos tenham oportunidades em nosso próprio município”, pontua.

Depois do início esperado a partir da emancipação, com a criação 
de infraestrutura básica como a instalação da prefeitura, Câmara de 
Vereadores, postos de saúde, entre outras estruturas, Canela diz que é 
importante também manter um progresso sustentável, em que não se 
perca o que foi conquistado até hoje e que dê possibilidades aos quatro-
pontenses. “De nada adianta conquistarmos qualidade de vida se nossos 
fi lhos precisarão ir embora porque não têm oportunidades”, destaca.

Ele alerta também para a estimativa que não prevê o crescimento 
habitacional em Quatro Pontes nos próximos anos. “Portanto, precisa-
mos, sim, trazer novas indústrias, que gerarão mais empregos e, sem 
dúvida nenhuma, o papel do Poder Público é justamente o de criar 
um ambiente favorável, buscando junto às entidades de classe, como 
a Associação Comercial e Empresarial (Aciquap), a criação de novas 
oportunidades, trazendo novos investimentos, inclusive da iniciativa 
privada, que possam alavancar essa geração de emprego que é tão 
importante”, avalia.

 
Inúmeras conquistas
Além de um cenário de oportunidades para a permanência dos 

jovens em Quatro Pontes, pensando no futuro do município, o que já 
foi conquistado ao longo da história não pode ser esquecido. 

Muito acolhedora, a cidade que conta hoje com quatro mil habitan-
tes, é um dos 100 municípios mais ricos do país, com um dos melhores 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDHM) do Paraná. O alto índice 
na qualidade de vida e das riquezas encontradas são resultado dos 
investimentos no agronegócio, além das melhorias constantes no siste-
ma educacional, outra área em que o município é referência. “Por isso 
precisamos trazer possibilidades aos nossos jovens, sem que percamos 
as características já existentes, nossa ordem e segurança”, complementa.

 
Agronegócio x indústria
O setor do agronegócio representa cerca de 70% de toda a arrecada-

ção de impostos do município. Neste sentido, Canela menciona que um 
olhar atento para esse setor é fundamental para que que os bons frutos 
continuem sendo colhidos. “No entanto, no agronegócio, a geração de 

empregos é relativamente baixa”, expõe o presidente do Legislativo. 
Assim, ao mesmo tempo em que o setor deve ser fortalecido 

continuamente, comenta o vereador, é necessário uma indústria forte, 
que caminhe ao lado do agronegócio e que gere um ciclo virtuoso 
para toda a população, visto que com mais empregos, maior será a 
renda dos munícipes, que pode ser revertida ao próprio município, 
resultando também no fortalecimento do próprio comércio. “Esse é o 
ciclo virtuoso do qual tenho falado”, salienta.

 
Saúde e educação
Desafi os na área de saúde não são exclusividade do município 

quatro-pontense, sendo encontrados na maioria das administrações 
públicas de todo o país. Pensando em melhorar a situação, muito se 
fala na possibilidade de criação de um hospital 
municipal em Quatro Pontes. Seidel questiona 
a viabilidade desta possível nova obra.

Ele cita um dos problemas da política 
brasileira, no que diz respeito às construções 
chamadas de “elefantes brancos”. “Precisamos 
criar estruturas que sejam efi cientes e que re-
almente proporcionem melhora na qualidade 
de vida das pessoas”, enaltece.

Dentro deste contexto, ele também avalia 
a viabilidade de construção de uma nova cre-
che. “É necessário realizar um estudo 
cauteloso, pois um município 
de quatro mil habitantes pode 
não comportar duas creches, 
levando em conta que o 
quadro funcional iria du-
plicar”, opina. “Vejo que 
a classe política precisa 
atender às demandas 
da população, mas 
de modo efi cien-
te e sustentável 
sempre”, fi na-
liza.
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públicas de todo o país. Pensando em melhorar a situação, muito se 
fala na possibilidade de criação de um hospital 
municipal em Quatro Pontes. Seidel questiona 
a viabilidade desta possível nova obra.

Ele cita um dos problemas da política 
brasileira, no que diz respeito às construções 
chamadas de “elefantes brancos”. “Precisamos 
criar estruturas que sejam efi cientes e que re-
almente proporcionem melhora na qualidade 
de vida das pessoas”, enaltece.

Dentro deste contexto, ele também avalia 
a viabilidade de construção de uma nova cre-
che. “É necessário realizar um estudo 
cauteloso, pois um município 
de quatro mil habitantes pode 
não comportar duas creches, 
levando em conta que o 
quadro funcional iria du-
plicar”, opina. “Vejo que 
a classe política precisa 
atender às demandas 
da população, mas 
de modo efi cien-
te e sustentável 
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é sinônimo de desenvolvimento 
Diversidade empresarial

SOMENTE O QUADRO ASSOCIATIVO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 
QUATRO PONTES (ACIQUAP) CONTA COM 137 MEMBROS DE DIVERSOS RAMOS QUE 

CONTEMPLAM DESDE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS A EXPORTADORES

uem procura emprego em Quatro 
Pontes, encontra”. A afi rmação 
é do atual presidente da Asso-
ciação Comercial e Empresarial 

(Aciquap), Diogo Borchert, que, com uma visão 
otimista e promissora quando o assunto é o futuro 
do município, destaca as qualidades encontradas 
pelos quatro-pontenses. “Começamos pela nossa 
ótima localização, já que estamos dentro do eixo Mato 
Grosso-Santa Catarina, que facilita a logística das 
empresas e indústrias estabelecidas aqui e daquelas 
que desejarem se instalar no município”, diz.

Ele ressalta a diversifi cação de empresas que, na 
sua visão, fazem do município um grande gerador 
de empregos e renda. “Temos aqui desde empresas 
de grande porte a microempreendedores individu-
ais e empresas que iniciam pequenas, mas crescem 

continuamente”, declara.
 

Parceria com 
o Poder Público

Borchert menciona que a cada nova 
gestão do governo municipal, novas em-

presas se instalam na cidade. Segundo 
ele, a atual gestão já sinalizou que 

novos empresários estão a caminho 
de Quatro Pontes. “Isso signifi ca 
mais desenvolvimento para a 

Associação Comercial, mais 
movimento no comércio e, 

consequentemente, maior 
fortalecimento de todo o 
município”, enaltece.

Para o presidente 
da Aciquap, Quatro 
Pontes pode evoluir 
muito mais. “Vejo 
que uma cidade não 
tem limites para o 
crescimento. Graças 
à união de esforços 
entre a comunidade, 
entidades como a 
Associação Comer-
cial e o trabalho da 
administração públi-

ca, cresceremos muito ainda mais”, sinaliza. 
Borchert avalia que o trabalho do Executivo 

municipal está sendo bem desenvolvido por meio da 
captação de novos recursos, com a chegada de novas 
empresas e de alguns benefícios que a prefeitura pro-
porciona aos empresários. “Tudo isso funciona como 
incentivo e forma um conjunto de ações que atrai os 
olhares de empresas para Quatro Pontes”, avalia.

 
Mão de obra especializada
A instalação de um polo do Instituto Federal 

do Paraná (IFPR) em Quatro Pontes, previsto para 
ocorrer ainda em 2018, vislumbra um futuro de mais 
oportunidades para os jovens do município e a oferta 
de mão de obra qualifi cada às empresas.

A falta de mão de obra especializada para suprir 
às demandas, principalmente industriais, é um dos 
grandes desafi os de Quatro Pontes na atualidade. 
“A vinda desse polo também será um atrativo muito 
grande para a permanência dos jovens que, muitas 
vezes, procuram outras cidades para estudarem e 
permanecerem após a graduação. Será, com certeza, 
um marco muito importante para Quatro Pontes”, 
afi rma o presidente da Aciquap.

 
Em Quatro Pontes tem!
Atualmente, o quadro associativo da Aciquap 

conta com 137 membros, que contempla microem-
preendedores individuais, empresários, comerciantes 
e indústrias que vendem para todo o Brasil, além de 
exportarem para diversos países. “É por isso que 
sempre digo para as pessoas: ‘O que você quiser 
comprar, em Quatro Pontes tem!’. Esse trabalho de 
conscientização, de que não é necessário sair do nosso 
município para adquirir produtos ou encontrar um 
prestador de serviço, é fundamental. Aqui temos 
preço, variedade e bom atendimento”, destaca.

Ele enfatiza que este potencial é resultado de um 
trabalho feito desde os primeiros anos de construção 
do município: pioneiros, lideranças, ex-prefeitos e ex-
presidentes da Aciquap. “Todos aqueles que fi zeram 
parte da história do nosso município e que, com certeza, 
desempenharam papéis fundamentais para que hoje 
sejamos reconhecidos em tantos aspectos, inclusive 
no cenário nacional. Quatro Pontes é, sem dúvida, um 
espelho para muitas outras cidades”, celebra.

“Q

SOMENTE O QUADRO ASSOCIATIVO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 
QUATRO PONTES (ACIQUAP) CONTA COM 137 MEMBROS DE DIVERSOS RAMOS QUE 

CONTEMPLAM DESDE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS A EXPORTADORES

uem procura emprego em Quatro 
Pontes, encontra”. A afi rmação 
é do atual presidente da Asso-
ciação Comercial e Empresarial 

(Aciquap), Diogo Borchert, que, com uma visão 
otimista e promissora quando o assunto é o futuro 
do município, destaca as qualidades encontradas 
pelos quatro-pontenses. “Começamos pela nossa 
ótima localização, já que estamos dentro do eixo Mato 
Grosso-Santa Catarina, que facilita a logística das 
empresas e indústrias estabelecidas aqui e daquelas 
que desejarem se instalar no município”, diz.

Ele ressalta a diversifi cação de empresas que, na 
sua visão, fazem do município um grande gerador 
de empregos e renda. “Temos aqui desde empresas 
de grande porte a microempreendedores individu-
ais e empresas que iniciam pequenas, mas crescem 

continuamente”, declara.

Parcer
o Poder Públic

Borchert menciona que a cada nova 
gestão do governo municipal, novas em-

presas se instalam na cidade. Segundo 
ele, a atual gestão já sinalizou que 

novos empresários estão a caminho 
de Quatro Pontes. “Isso signifi ca 
mais desenvolvimento para a 

Associação Comercial, mais 
movimento no comércio e, 

“Q

Mirely Weirich/Leme Comunicação

Presidente da 
Associação 
Comercial e 

Empresarial  de 
Quatro Pontes 

(Aciquap), 
Diogo Borchert: 
“Quatro Pontes 

é, sem dúvida, 
um espelho 
para muitas 

outras cidades”
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Geração de renda do produtor rural
aumenta 350% em dez anos

EX-PREFEITO DE QUATRO PONTES E ATUAL CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DE 
TOLEDO DA SEAB RESSALTA QUE OS BONS RESULTADOS NO CAMPO SÃO ORIUNDOS 
DA CAPITALIZAÇÃO DO PRODUTOR, AVANÇOS E APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA E 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E DO MUNICÍPIO NAS PROPRIEDADES

Falar sobre os avanços e o potencial da agricultura 
e da pecuária nos 20 municípios de abrangência 
do Núcleo Regional de Toledo da Secretaria 

de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná 
(Seab) não é difícil para o chefe do ógão, Rudi Kuns, bem 
como relembrar o terceiro, quarto e quinto mandatos do 
jovem município de Quatro Pontes. 

Entre 2001 e 2008, Kuns foi vice-prefeito do município, 
acompanhando a candidatura única do chefe do Executivo 
da época, Silvestre Kuhn. 

No ano seguinte, de 2009 a 2012, Kuns assumiu como 
chefe do Poder Executivo quatro-pontense. “Já em 2001 
percebíamos a falta de capacitação e especialização da 
mão de obra para suprir às necessidades das indústrias 
locais, tanto é que realizamos naquele período uma par-
ceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) e o setor industrial, que resultou em um banco de 
profi ssionais preparados para as demandas, já que, por 
vezes, existiam as vagas de emprego, mas não a mão de 
obra necessária”, relembra. 

Kuns ressalta que a grande necessidade do município 
não era a mão de obra em si, mas, sim, a qualifi cação dos 
profi ssionais para atuarem no mercado local, que, na 
visão dele, ainda hoje continuam sendo um dos desafi os 
para a continuidade do desenvolvimento econômico local. 
“Essa é uma demanda que vimos lá atrás, que apresentou 
melhoras, mas que precisa continuar avançando”, enfatiza.

 
Agronegócio
Com a maior parte dos produtores rurais praticando 

a agricultura familiar, assim como em outros municípios 
da região, é no campo que Quatro Pontes tem a maior 
fatia de arrecadação - setor que iniciou a movimentação 
da economia quando os pioneiros chegaram à então Vila 
Quatro Pontes. “Resolução de problemas como a correção 
do solo, preservação da mata ciliar, proteção de fontes, 
entre outros, são trabalhos desenvolvidos há muitos anos, 
no entanto, é necessário um olhar constante para essas 
questões, pois vemos casos em que a curva de nível é feita 

e depois de um período o produtor pode achar que não 
vai chover, rebaixa a curva e o problema retorna”, alerta.

Atualmente, aproximadamente 34% da população 
quatro-pontense obtém sustento a partir da atividade 
no meio rural, sendo que o setor do agronegócio repre-
senta cerca de 70% de toda a arrecadação de impostos 
do município.

Nos últimos dez anos, o Valor Bruto de Produção 
(VPB) - que representa uma estimativa da geração de 
renda do meio rural do município - saltou 350%, passando 
de R$ 70 milhões em 2007 para R$ 251 milhões em 2017. 
“Isso tudo na mesma área de cultivo, sem agredir o meio 
ambiente e sem desmatar. O que contribuiu para isso, além 
da capitalização do produtor, foi a evolução da tecnologia, 
bem como a presença constante da assistência técnica e do 
município em toda essa caminhada, que é fundamental”, 
diz o chefe regional da Seab.

Kuns ressalta que a proximidade da assistência técnica 
com os produtores para solução dos problemas no campo 
deve ser contínua, a fi m de permitir que a produção no 
campo continue com resultados signifi cativos. “As ações 
feitas pelo Poder Executivo e que continuam até hoje, 
como a disponibilidade de equipamentos, insumos e 
capacitações para os produtores, também são essenciais 
para os bons resultados no campo”, frisa. 

 
Município referência
Muito além da evolução econômica, 

Quatro Pontes segue crescendo nas demais 
áreas, tornando-se referência em outros 
setores. 

Kuns menciona, por exemplo, 
que município foi um dos primeiros 
a fi car livre do analfabetismo no 
Estado do Paraná, com todas 
as crianças matriculadas na 
Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental. No município, 
a partir dos quatro anos de 

idade, além das aulas normais da grade curricular, as 
crianças têm aulas de inglês, informática, cooperativismo 
e empreendedorismo.

Uma das menores taxas de analfabetismo do país é 
acompanhada de uma das maiores expectativas de vida 
- apontadas pelo Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDHM) do município, o 3º maior do Paraná (0,791) - que 
fez com que Quatro Pontes também fi casse conhecida 
como a “Capital da longevidade”. 

O ex-prefeito acredita que o crescimento de Quatro 
Pontes e todos os destaques atribuídos ao município se 
devem, principalmente, à união entre a população e às 
gestões públicas. “Tivemos por muitos anos candidatura 
única, mas a participação efetiva e próxima do nosso ci-

dadão com as gestões que 
ocorreram desde o início 

da história de Quatro Pon-
tes foi muito importante. 
Foram mandatos sérios, 
comprometidos e que 
realmente aplicaram da 
melhor maneira possível 
os recursos públicos. Isso 
fez com que o município se 
tornasse o destaque que é 

hoje em nível estadual 
e nacional”, fi na-

liza Kuns. 

Chefe do Núcleo Regional de Toledo da Seab, ex-
prefeito de Quatro Pontes, Rudi Kuns: “Além da 

capitalização do produtor, a evolução da tecnologia 
e a presença constante da assistência técnica e 

do município em toda essa caminhada foram e são 
fundamentais para os bons resultados no campo”
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Kuns ressalta que a proximidade da assistência técnica 
com os produtores para solução dos problemas no campo 
deve ser contínua, a fi m de permitir que a produção no 
campo continue com resultados signifi cativos. “As ações 
feitas pelo Poder Executivo e que continuam até hoje, 
como a disponibilidade de equipamentos, insumos e 
capacitações para os produtores, também são essenciais 
para os bons resultados no campo”, frisa. 
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a partir dos quatro anos de 

idade, além das aulas normais da grade curricular, as 
crianças têm aulas de inglês, informática, cooperativismo 
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fez com que Quatro Pontes também fi casse conhecida 
como a “Capital da longevidade”. 

O ex-prefeito acredita que o crescimento de Quatro 
Pontes e todos os destaques atribuídos ao município se 
devem, principalmente, à união entre a população e às 
gestões públicas. “Tivemos por muitos anos candidatura 
única, mas a participação efetiva e próxima do nosso ci-

dadão com as gestões que 
ocorreram desde o início 

da história de Quatro Pon-
tes foi muito importante. 
Foram mandatos sérios, 
comprometidos e que 
realmente aplicaram da 
melhor maneira possível 
os recursos públicos. Isso 
fez com que o município se 
tornasse o destaque que é 

hoje em nível estadual 
e nacional”, fi na-

liza Kuns. 
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https://www.youtube.com/watch?v=i3bva05LqOY


Eu invisto
sim!invistoÚltimo sorteio

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/MF nº 04.000361/2018. Promoção válida durante o período de 02/05 a 29/09/2018, para os associados da cooperativa Sicredi Aliança PR/SP. Consulte 
regulamento completo da promoção e condições de contratação nas unidades de atendimento participantes e no site sicredi.com.br/promocao/euinvistosim. Imagens meramente ilustrativas. 
SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525 / Ouvidoria - 0800 646 2519.

Cada R$100,00 = 1 número da sorte*
Aplicados por 6 meses = 2 números da sorte*
Aplicados por 1 ano = 3 números da sorte*
Aplicados por 2 anos = 4 números da sorte*

Novas aplicações:

*referente ao prazo de carência de aplicação.

Invista no Sicredi e ganhe
números da sorte para
concorrer ao Jeep Compass  

Para saber mais, acesse 
sicredi.com.br/promocao/euinvistosim.


