


U
m município jovem que representa o es-
pírito de luta de seus líderes e morado-
res. Assim é Quatro Pontes, que celebra 
seus 27 anos de emanci-

pação destacando-se em nível na-
cional por índices que representam 
o anseio de qualquer cidadão: lon-
gevidade, qualidade de vida e edu-
cação. 

Para alcançar novos objetivos 
de crescimento, um grande desafi o 
assumido pela atual gestão tem 
norteado os esforços do Poder Pú-
blico: tornar Quatro Pontes um polo 
industrial, capaz de gerar emprego 
e renda e tornar o município autos-
sufi ciente em empregabilidade, com 
geração de mão de obra qualifi cada. 

Com agricultura consolidada, o 
comércio e a prestação de serviços fortalecidos e 
oportunizando novas iniciativas, o fomento à in-
dustrialização vem acompanhado por investimen-
tos na educação, saúde, habitação e no campo. 

Tudo isso com um objetivo comum: o de fazer a ci-
dade crescer. A expectativa é de que nos próximos 
oito anos os pouco mais de quatro mil habitantes 

sejam oito mil. 
É claro que gerar mais empregos 

e fomentar negócios em busca do 
crescimento acontece sem deixar de 
lado a manutenção da marca regis-
trada de Quatro Pontes: qualidade 
de vida. 

Há motivos de sobra para cele-
brar com os quatro-pontenses o que 
o município já se tornou e o que po-
derá ser no futuro. Aos 27 anos, a 
terra fértil de Quatro Pontes recebe 
sementes que já estão dando fru-
tos, mas que a longo prazo renderão 
muito mais. 

O desenvolvimento da comuni-
dade está nas ruas, nas propriedades rurais, no 
comércio, na indústria, na saúde, na educação e, 
principalmente, no orgulho de cada cidadão que 
acredita e ajuda Quatro Pontes crescer. 

Há motivos de 
sobra para celebrar 
o que o município 

já se tornou e o que 
poderá ser no futuro. 
Aos 27 anos, a terra 

fértil de Quatro 
Pontes recebe 

sementes que já 
estão dando frutos, 

mas que a longo 
prazo renderão 

muito mais

Sementes plantadas para 
colher desenvolvimento 
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Quatro Pontes no futuro”
“Estamos pensando em

PROJETOS EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO FOMENTO À 
INDUSTRIALIZAÇÃO E AO COMÉRCIO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E HABITAÇÃO 
SÃO SEMENTES PLANTADAS PARA QUE NO FUTURO SEJAM COLHIDOS MUITOS FRUTOS 

“Tudo que foi sonhado no início da 
gestão está sendo concretizado”. 
É assim que o prefeito de Quatro 

Pontes, João Laufer, e o vice-prefeito, Tiago Hansel, 
avaliam o momento que o município está vivendo 
em seus 27 anos. 

O projeto que está sendo colocado em prática 
a fi m de atrair e fomentar novas indústrias em 
Quatro Pontes, de acordo com o mandatário, foi um 
compromisso assumido com a população ainda na 
campanha. “Vamos industrializar o município sem 
onerar os cofres públicos”, frisa Laufer. 

O trabalho, que tem gerado resultados com uma 
nova indústria já em operação e mais três que se 
instalarão em curto prazo, foi possível pela busca 
contínua feita pelo Executivo.

Eles detalham que o fomento à indústria tem 
sido foco da administração pela necessidade do 
município gerar novas oportunidades de emprego 
a fi m de que a cidade cresça. “Hoje o país tem 12 
milhões de pessoas desempregadas e mesmo nesse 
cenário nós não temos altos índices de desemprego. 
Trabalhar para que a industrialização aconteça é 
oferecer uma oportunidade de colocação no mer-
cado de qualidade e especializada para aqueles que 
ainda não conseguiram”, ressalta.

De cinco indústrias de grande porte que já estão 
confi rmadas para se instalar em Quatro Pontes, o 
prefeito afi rma que serão gerados pelo menos 600 
empregos. “Com outros contatos que já têm sido 
feitos, acredito que até 2021 chegaremos a 1,5 mil 
empregos gerados. Estamos atuando para expandir 
a nossa população. Acredito que em oito anos já 
teremos dobrado o número de habitantes de Quatro 
Pontes”, enaltece o prefeito. 

Novas demandas
Mais do que oportunizar empregos e fortifi car o 

comércio, as indústrias impactarão na arrecadação 
de impostos a Quatro Pontes, que voltam para toda 
a comunidade em forma de investimento em setores 
como saúde, educação e habitação. “Estamos viven-
do uma mudança social, por isso estamos focados 
também em atender a essas outras demandas. Já 
há um projeto encaminhado para abertura de um 
Pronto Atendimento que vai ampliar os atendimen-
tos na saúde, temos no planejamento a abertura 
de uma nova creche e de uma nova escola, que 
em breve será inaugurada. Estamos preparando o 
município para o crescimento dos próximos anos 
e, sem dúvida, quem vier para Quatro Pontes será 
bem acolhido”, evidencia Laufer. 

O vice-prefeito comenta que outro défi cit que 
será sanado em meio à mudança de cenário de 
Quatro Pontes é o habitacional. “O último programa 
habitacional executado pelo Poder Público entre-
gou casas em 2012 e de lá para cá houve muitas 
mudanças no cenário social, que daqui para frente 
serão ainda maiores”, opina Hansel. 

Ele diz que já no primeiro ano da gestão foi 
feita a compra de uma área para a execução de 64 
casas, projeto que hoje já está na Caixa Econômica 

Federal. “Compramos a área, iniciamos os proces-
sos burocráticos, que são muitos, e a construtora 
já está licitada fazendo desde o projeto das casas, 
encaminhando à Caixa e ainda em setembro as 
famílias começarão a ser chamadas”, menciona. 

Outro objetivo da municipalidade era o de 
proporcionar qualifi cação de mão de obra, até por 
esta ser uma necessidade das próprias industrias 
que chegarão ao município. Para isso, pontua o 
vice-prefeito, a administração trouxe para a locali-
dade o Instituto Federal do Paraná (IFPR), com dois 
cursos técnicos, em administração e segurança do 
trabalho, ambos com turmas cheias. “Para alcançar 
o desenvolvimento que buscamos é preciso oportu-
nizar emprego qualifi cado, por meio de empresas 
que apostem em alta tecnologia e tenham foco 
tanto no mercado interno quanto em exportação”, 
assinala Hansel. 

O vice-prefeito aponta que todos os projetos 
executados hoje, especialmente na área da indús-
tria, educação e habitação, são de longo prazo. 
“O maior trabalho foi feito agora, de plantar as 
sementes. Muitas vezes o gestor não quer executar 
esses projetos porque sabe que não vai ter retorno 
imediato, mas nossa administração está pensando 
em Quatro Pontes no futuro”, salienta. 

Destaque nacional
Para os gestores, o sonho dos colonizadores e 

daqueles que trabalharam para a emancipação do 
município de ver uma comunidade bem desenvol-
vida foi conquistado. “Na verdade acredito que foi 
muito além do que eles esperavam. A região Oeste 
é maravilhosa e nós conseguimos ser um município 
destaque, referência para muitos outros do Paraná 
e do Brasil”, destaca Laufer. “Somos o 3º município 
do Estado com o melhor Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e um dos poucos municípios livres 
do analfabetismo no Estado. Nosso trabalho tem 
tido resultado graças às administrações anteriores, 
bem como dos vereadores, que também trabalharam 
com o mesmo foco de desenvolver nossa cidade e 
fazê-la crescer”, acrescenta o prefeito. 

Hansel complementa que esses índices que 
colocam Quatro Pontes nos holofotes são resultado 
de um trabalho conjunto desenvolvido por todas 
as secretarias da administração municipal. “Para 
garantir saúde e qualidade de vida, ampliamos o 
atendimento de um para três médicos, triplicamos 
a compra de medicamentos, temos atendimento em 
pediatria, fonoaudiologia, psicologia e nutrição. 
Conseguimos mudar nosso hospital de referência 
para mais perto do município e estamos com o pro-
jeto de estruturação do nosso Pronto Atendimento”, 
cita. “Na educação, começamos a implantar o ensi-
no integral nas séries iniciais. Temos um trabalho 
continuado com foco no bem-estar, oferecendo 
atividades culturais e esportivas de forma gratuita 
para a população em todas as faixas etárias. Estamos 
inndo muito além das necessidades da população 
e pensando no futuro de Quatro Pontes”, fi naliza 
o vice-prefeito. 

Prefeito João 
Laufer: “Com 

outros contatos 
que já têm sido 
feitos, acredito 

que até 2021 
chegaremos a 

1,5 mil empregos 
gerados. 
Estamos 

atuando para 
expandir 

a nossa 
população. 

Acredito que 
em oito anos 

já teremos 
dobrado o 

número de 
habitantes de 

Quatro Pontes”

Vice-prefeito, 
Tiago Hansel: 
“O maior 
trabalho foi 
feito agora, 
de plantar as 
sementes. 
Muitas vezes 
o gestor não 
quer executar 
esses projetos 
porque sabe 
que não vai 
ter retorno 
imediato, 
mas nossa 
administração 
está pensando 
em Quatro 
Pontes no 
futuro”
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uatro Pontes, assim como muitos municípios 
da região Oeste do Paraná, é consolidado 
na agricultura, tendo a maior parte de sua 
arrecadação vinda deste setor. 

Nacionalmente, o município também é reconhe-
cido pela educação, longevidade e qualidade de vida, 
resultados que mostram muito as ideias e objetivos dos 
colonizadores. “O desenvolvimento de Quatro Pontes 
está em um patamar muito interessante e, com certeza, 
atendendo as expectativas daqueles que há 40 anos che-
garam até esta região e iniciaram a comunidade. Pessoas 
que, há 27 anos, realmente acreditaram no potencial para 
sermos um município”, afi rma o presidente da Câmara 
de Vereadores, Pedrinho Tonelli. 

O vereador destaca que no decorrer desses 27 anos 
as administrações municipais atuaram de forma muito 
satisfatória a fi m de promover o crescimento local, 
permitindo condições para Quatro Pontes ser como é. 
“A iniciativa privada, sem dúvida, também tem grande 
contribuição para o município, apesar de pequeno, ser 
destaque e referência para outras cidades da região”, 
analisa. 

Ele elenca como fator importante para a expansão 
dos potenciais da comunidade a vocação para o traba-
lho e para empreender, características que considera 
intrínsecas na população quatro-pontense. “Outra 
questão que contribui muito para as novas iniciativas, 
hoje especialmente as industriais, é a nossa localização. 
Somos cortados por uma importante rodovia, a BR-163, 

que tem um movimento de milhares de veículos todos 
os dias, permitindo ao município ser uma verdadeira 
vitrine para empreendimentos comerciais”, salienta o 
vereador. 

Tonelli analisa que, no passado, os municípios de 
mesmo porte de Quatro Pontes estavam “um passo à 
frente”, especialmente os beira Lago. “Com o desenvol-
vimento das nossas potencialidades, 
um trabalho feito por todos os 
administradores, hoje estamos no 
mesmo patamar das outras cida-
des, mostrando que realmente a 
vontade de crescer e tornar nosso 
município maior e melhor está 
dentro de cada um de nós”, 
conclui o presidente da Câmara. 

está nos cidadãos
A vontade de crescer

PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, DESENVOLVIMENTO DO 
MUNICÍPIO É RESULTADO DE UM OBJETIVO COMUM DE ADMINISTRADORES E DA 
POPULAÇÃO: TORNAR QUATRO PONTES MAIOR E MELHOR

Q

Presidente da Câmara de Vereadores, 
Pedrinho Tonelli: “Somos cortados 

por uma importante rodovia, a BR-163, 
que tem um movimento de milhares de 

veículos todos os dias, permitindo ao 
município ser uma verdadeira vitrine 
para empreendimentos comerciais”

06

Mirely Weirich

resultados que mostram muito as ideias e objetivos dos 
colonizadores. “O desenvolvimento de Quatro Pontes 
está em um patamar muito interessante e, com certeza, 
atendendo as expectativas daqueles que há 40 anos che-
garam até esta região e iniciaram a comunidade. Pessoas 
que, há 27 anos, realmente acreditaram no potencial para 
sermos um município”, afi rma o presidente da Câmara 

O vereador destaca que no decorrer desses 27 anos 
as administrações municipais atuaram de forma muito 
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frente”, especialmente os beira Lago. “Com o desenvol-
vimento das nossas potencialidades, 
um trabalho feito por todos os 
administradores, hoje estamos no 
mesmo patamar das outras cida-
des, mostrando que realmente a 
vontade de crescer e tornar nosso 
município maior e melhor está 
dentro de cada um de nós”, 
conclui o presidente da Câmara. 
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é essencial para o comércio
Industrialização 

FOMENTO À INSTALAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS TEM EFEITO SENSÍVEL NOS 
OUTROS SETORES DA ECONOMIA, TENDO EM VISTA A CAPACIDADE DE GERAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DO SETOR INDUSTRIAL 

O trabalho que tem sido feito pela 
administração de Quatro Pontes 
em busca de desenvolver o setor 
industrial no município terá gran-

de refl exo em outros dois importantes setores da 
economia: o comércio e a prestação de serviços. 

A constatação é do presidente da Associa-
ção Comercial e Empresarial de Quatro Pontes 
(Aciquap), Diogo Borchert. Atualmente, a 
entidade conta com 133 associados, sendo a 
maior parcela de empresários do comércio, 
porém, com participação ativa de industriais e 
prestadores de serviço. “A população de Quatro 
Pontes está muito bem servida com o comércio. 
Todos os nichos de mercado foram explorados 
e são acessíveis à população. Apesar de termos 
cidades maiores mais próximas e que podem 
chamar a atenção do consumidor, eles têm o 
atendimento de todas as suas necessidades en-
quanto consumidores aqui mesmo”, evidencia. 

O presidente da Aciquap destaca que com 
os setores do comércio e prestação de serviços 
bem estabelecidos e com potencial para atender 
às demandas locais, agora é momento opor-
tuno para que a área industrial ganhe ainda 
mais força. “Todas as gestões trabalhavam 
com projetos em busca de captar indústrias, 
mas especialmente nesses últimos anos isso 
aconteceu de forma mais agressiva. Algumas 

indústrias já se instalaram aqui e outras estão 
por vir”, expõe. “Para a Associação Comercial, 
essa busca do Poder Público em desenvolver o 
setor é muito bem vista, especialmente porque 
a indústria é um grande gerador de mão de 
obra qualifi cada, o que tem refl exos sensíveis 
na economia local por conta da movimentação 
do comércio”, complementa. 

Mais pessoas trabalhando no município é 
sinônimo de mais pessoas adquirindo produtos 
e serviços nos mais diversos setores, algo que é 
incentivado e fomentado pela Aciquap. “Esse 
movimento de crescimento nos mostra 
também outras oportunidades que o 
município ainda tem de crescer, 
com possibilidades de novos 
empreendimentos no co-
mércio. Pela concorrência 
ser essencial à manuten-
ção do mercado, com 
ganhos para os consu-
midores e também para 
as empresas, há um es-
tímulo para o setor que 
se consolidou nesses 
27 anos, mas existem 
muitas possibilidades 
de expansão”, enalte- c e 
Borchert. 

Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Quatro 
Pontes (Aciquap), Diogo Borchert: “A busca do Poder Público 

em desenvolver o setor é muito bem vista, especialmente 
porque a indústria é um grande gerador de mão de obra 
qualifi cada, o que tem refl exos sensíveis na economia 

local por conta da movimentação do comércio”
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DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DO SETOR INDUSTRIAL 
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Uma questão de momento e 
oportunidade. É desta forma 
que o secretário de Desenvol-

vimento Econômico de Quatro Pontes, 
Rudi Kuns, analisa o setor industrial e 
os incentivos que o Poder Público tem 
viabilizado para a instalação de novas 
indústrias no município. 

Mais do que atrair novos empreendi-
mentos, a industrialização permite que 
outros setores da economia sejam movi-
mentados. A oportunidade de empregos 
é o primeiro reflexo, seguido pela geração 
de renda e, consequentemente, o fomento 
ao comércio e aos prestadores de serviço. 
No caso de Quatro Pontes, estima-se até 
mesmo o aumento da população nos 

próximos anos, com sensível mudança 
também no cenário habitacional e social. 
“Assim como outros municípios, nós nos 
desenvolvemos muito bem na agricultura, 
que está consolidada e é a maior fonte de 
arrecadação. Entretanto, chegamos em 
um limite de produtividade e expansão 
de alguns setores na agricultura, o que 
demanda fomento à industrialização e ao 
comércio”, destaca. 

Kuns ressalta que Quatro Pontes já é 
um município que vive a industrialização, 
tendo em vista que, anteriormente ao atual 
mandato, haviam 20 empreendimentos do 
setor industrial instalados no município. 
“Em outras gestões tivemos implantações 
de indústrias que se destacavam até em 
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para Quatro Pontes
Um novo horizonte
APESAR DE O MUNICÍPIO 
JÁ CONTAR COM 20 
EMPREENDIMENTOS NO  
SETOR INDUSTRIAL, 
PROJETO DO PODER 
PÚBLICO LOCAL JÁ PERMITIU 
A ENTRADA DE UMA NOVA 
INDÚSTRIA E A INSTALAÇÃO 
DE MAIS TRÊS EM CURTO 
PRAZO, O QUE IMPACTARÁ 
DIRETAMENTE NA GERAÇÃO 
DE EMPREGO, RENDA E NO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E URBANO



Secretário de 
Desenvolvimento 
Econômico, Rudi 

Kuns: “O fato novo 
que mais tem 

contribuído para 
este cenário é a 

obra de duplicação 
da BR-163, que 

tem chamado a 
atenção de muitos 

empresários não 
só do Paraná ou da 
região Sul, mas do 

país”
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nível nacional. Gradativamente, dentro das pos-
sibilidades de cada gestão, foi feito um trabalho 
para a indústria contribuir na geração de emprego 
e renda de Quatro Pontes e com o projeto de indus-
trialização do atual mandato, uma nova indústria 
já está operando, outras três se instalarão em curto 
prazo, além do contato de outras empresas que 
podem vir para cá”, expõe. 

Arrecadação e 
geração de empregos
Além de ser responsável por 18% da arreca-

dação do município, o setor industrial já emprega 
muita gente em Quatro Pontes. Segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), ligado ao Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), em janeiro deste ano, a indústria de 
transformação e os serviços industriais de utilidade 
pública eram responsáveis por oportunizar 374 
postos de trabalho formais. 

O que mudou neste momento, considera, são 
as oportunidades e o trabalho que o Executivo 
desenvolveu de forma mais acentuada em busca 
de iniciativas industriais que vissem Quatro Pontes 
com outros olhos. “O fato novo que mais tem con-
tribuído para este cenário é a obra de duplicação 
da BR-163, que tem chamado a atenção de muitos 
empresários não só do Paraná ou da região Sul, 
mas do país. Empreendedores que nunca estiveram 
no município, mas olhando o mapa e as condições 
oferecidas pela região, estão buscando a instalação 
no município”, salienta Kuns. 

O incentivo do Poder Público, explica o secre-
tário, não é tanto fi nanceiro, mas, sim, com a via-
bilização de questões burocráticas que permitam a 
instalação de novos empreendimentos. “Há alguns 
anos foi ampliado o Parque Industrial III, que já está 
na rodovia, recentemente houve a expansão da área 
industrial em direção à divisa com Marechal Cân-
dido Rondon, dentro do Plano Diretor e já estamos 
trabalhando para a instalação do Parque Industrial 
VI, anexo aos parques I e II. O município incentiva o 
setor industrial ao proporcionar a instalação dessas 
iniciativas de forma legal e ordenada”, sintetiza. 

Para ele, Quatro Pontes não foge à regra da 
região Oeste, onde os olhos estão voltados para 
a industrialização, especialmente de iniciativas 
ligadas à agropecuária. “A maior parte das indús-
trias que temos aqui estão ligadas à agropecuária 
e isso reforça como a nossa região é rica, possui 
matéria-prima próxima e, agora, terá o escoamento 
facilitado, o que é um desafi o em muitas regiões 
do país”, menciona Kuns. 

Qualifi cação de mão de obra
Junto aos benefícios que a crescente industriali-

zação tem trazido para Quatro Pontes, o secretário 
de Desenvolvimento Econômico aponta para um 
importante aspecto que já está sendo discutido: a 
qualifi cação de mão de obra. “Precisamos saber o 
tipo de emprego que queremos. Não adianta vir 
uma grande indústria para cá e não termos mão de 
obra qualifi cada e ela trazer essa mão de obra de 
fora”, analisa. “Estamos avaliando que tipo de mão 
de obra temos disponível e quais os caminhos para 
qualifi car mais pessoas”, complementa. 

Para Kuns, Quatro Pontes está experimentando 
um novo tipo de desenvolvimento, que tem um 
impacto que vai além das indústrias, do comércio e 
da arrecadação municipal. “É um desenvolvimento 
social e urbano. A população não cresceu 
nos últimos anos e isso sem dúvida 
vai mudar com a entrada dessas 
empresas, por isso é necessário 
oportunizar que o colaborador das 
indústrias seja qualifi cado e seja de 
Quatro Pontes e caso não for, que 
venha contribuir para o desenvol-
vimento da cidade vendo como 
aqui é um bom lugar para se 
viver”, enfatiza. 







Qual o futuro da 

indústria quatro-pontense?
PARA EMPRESÁRIOS QUE JÁ ESTÃO CONSOLIDADOS NO SETOR, 
VINDA DE NOVOS EMPREENDIMENTOS TERÁ REFLEXOS POSITIVOS NA 
GERAÇÃO DE EMPREGO E NO FOMENTO À ECONOMIA

O movimento para a entrada de novas indústrias 
em Quatro Pontes é contínuo e avança de forma 
acelerada. Todavia, antes de o Poder Público 
partir em busca de novos empreendimentos 

industriais para o município, há quem já tivesse visto o potencial 
do setor há mais tempo. 

Um dos exemplos é a EBS, conhecida como a fábrica de 
fábricas. Instalada no município em 1980, 12 anos antes da 
emancipação de Quatro Pontes de Marechal Cândido Ron-
don, o fundador da indústria, Walfried Schurt, acredita que a 
vontade de apostar em uma indústria no que ainda era distrito 
aconteceu pelo carinho com a terra que por tempo trabalhou. 
“A gente chama de bairrismo, mas também tivemos um bom 
incentivo para começar o negócio. Na época o prefeito de 
Marechal Rondon, Dieter Seyboth, nos cedeu essa área e para 
nós não importava a nobreza do local, mas sim o auxílio para 
começar”, comenta. 

Hoje a empresa tem maior demanda no mercado nacional, 
em todos os Estados brasileiros. A fundação da EBS foi oportu-
nizada por uma necessidade do mercado interno, quando Schurt 
constatou a necessidade de modernizar as fecularias já existentes 
no Brasil e criar novas fábricas com um novo formato. Com o 
tempo foram desenvolvendo mais equipamentos até chegar ao 
que é hoje: uma fábrica que produz uma indústria de amido de 
mandioca completa, que é entregue funcionando. “Mas também 
temos grandes negócios feitos no mercado externo”, salienta. 

Por ter visto o município nascer, crescer e se desenvolver, 
Schurt acredita que o setor industrial tem muito potencial para 

a abertura de novos empreendimentos. “Apesar de estarmos 
passando por uma fase bastante difícil no Brasil, com a pre-

sidência sendo bastante atacada e, em função disso, o país 
ainda estar freado economicamente, a administração 

de Quatro Pontes está bastante empenhada para que 
a industrialização aconteça”, analisa. 

Para o empresário, a chegada de novas indús-
trias é algo ótimo para o município, especialmente 
pela oferta de mais empregos e consequente 
geração de renda. “Principalmente porque as 
indústrias vão demandar de mão de obra qua-
lifi cada. Hoje já atraímos trabalhadores de fora 
de Quatro Pontes e esse movimento vai acabar 
fazendo com que as pessoas vejam o município 
com um novo potencial, o de ser um bom lugar 
para morar”, diz. “Na EBS nós geramos 120 pos-
tos de trabalho e demandamos de mão de obra 
qualifi cada, tanto que temos aqui dentro a escola 
do Senai realizando cursos para aperfeiçoamen-
to e capacitação, criando novos profi ssionais 
para todo o mercado”, complementa Schurt. 

De Quatro Pontes para o mundo
Assim com a EBS, outra empresa que consolidou-se em solo 

quatro-pontense no setor industrial foi o Grupo Monitor, fundado 
também no início da década de 1980 com foco na fabricação de 
produtos eletrônicos para eletrifi cação rural. Hoje, a empresa 
atua em todos os Estados brasileiros e exporta produtos para a 
África do Sul, Angola, Paraguai, Bolívia, Venezuela e Argentina. 
“Há dez anos a atual administração do grupo assumiu e estamos 
sempre em constante crescimento em relação ao mercado. Há 
um ano adquirimos uma indústria de Cianorte que, no mês de 
agosto, veio para Quatro Pontes, reafi rmando a nossa crença 
no potencial que o município e as pessoas que aqui trabalham 
possuem”, afi rma o diretor do grupo, Diogo Borchert. 

Hoje o grupo conta com três marcas comerciais: uma focada 
na fabricação de eletrifi cadores de cerca, carregadores, isoladores 
e fi o eletroplástico, que atende o mercado de varejo e grandes 
atacados; a segunda para o atendimento à demanda destes 
produtos para exportação e grandes pecuaristas; e a terceira, 
instalada recentemente, especializada na fabricação de cordas 
trançadas e catracas. “Trouxemos a terceira indústria do grupo 
para Quatro Pontes porque aqui há um grande potencial que 
nos permite fomentar, melhorar e ampliar nosso rol produtos e 
nos torna cada vez mais competitivos no mercado. O futuro da 
indústria local será muito expressivo e todos os setores ganham 
com isso. Nossa economia será extremamente aquecida e novos 
negócios em outras áreas poderão ser prospectados”, enfatiza. 
“Em alguns anos vamos colher muitos frutos, seja no comércio 
que vai abrir novas empresas, seja os novos moradores que 
fomentarão o setor imobiliário. A única lacuna que precisará 
ser preenchida, porém, será a qualifi cação de mão de obra, uma 
das principais necessidades das indústrias”, fi naliza.

Diretor da EBS, Walfried 
Schurt: “Hoje já atraímos 

trabalhadores de fora 
de Quatro Pontes e 
esse movimento vai 
acabar fazendo com 

que as pessoas vejam o 
município com um novo 

potencial, o de ser um 
bom lugar para morar”
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nós não importava a nobreza do local, mas sim o auxílio para 
começar”, comenta. 

Hoje a empresa tem maior demanda no mercado nacional, 
em todos os Estados brasileiros. A fundação da EBS foi oportu-
nizada por uma necessidade do mercado interno, quando Schurt 
constatou a necessidade de modernizar as fecularias já existentes 
no Brasil e criar novas fábricas com um novo formato. Com o 
tempo foram desenvolvendo mais equipamentos até chegar ao 
que é hoje: uma fábrica que produz uma indústria de amido de 
mandioca completa, que é entregue funcionando. “Mas também 
temos grandes negócios feitos no mercado externo”, salienta. 

Por ter visto o município nascer, crescer e se desenvolver, 
Schurt acredita que o setor industrial tem muito potencial para 

a abertura de novos empreendimentos. “Apesar de estarmos 
passando por uma fase bastante difícil no Brasil, com a pre-

sidência sendo bastante atacada e, em função disso, o país 
ainda estar freado economicamente, a administração 

de Quatro Pontes está bastante empenhada para que 





uem acreditou e investiu no comércio de Qua-
tro Pontes é enfático ao afi rmar que o objetivo 
dos colonizadores e de quem trabalhou para a 
emancipação foi conquistado. Mas nem por isso 

a busca por mais crescimento deve parar. 
Herminio Dassoler instalou sua farmácia no município 

em 1980 e de lá não saiu mais. “Dentro da trajetória do mu-
nicípio, houve um grande crescimento em setores que hoje 
são destaque em nível estadual e até nacional, então temos 
sempre que lembrar do trabalho daqueles que se dedicaram 
para que a emancipação acontecesse e também de todos os 
outros munícipes que fazem Quatro Pontes melhorar a cada 
dia”, considera. 

Para o empresário, muito do que fez o município chegar 
onde está é seu povo, que é trabalhador de origem. “Nosso 
comércio e indústria são bastante diversifi cados, mas ainda 
temos carência em alguns setores que mostram as possibili-
dades de novos empreendimentos”, avalia. “O município é 
muito forte, cresce dentro das possibilidades econômicas de 
arrecadação, graças às administrações comprometidas que 
sempre tivemos”, complementa. 

Dassoler afi rma que o momento de expansão industrial 
que o município vive é muito positivo, já que possibilitará a 
geração de mais impostos, emprego e renda. “Consequente-
mente vamos ver uma melhora no comércio, que precisamos 
incentivar constantemente e principalmente valorizar, assim 

como o município, como uma forma de retribuir o que para 
nós é oferecido. Os impostos arrecadados investidos aqui 

têm como consequência a expansão da nossa cidade, 
o que refl ete em melhora da qualidade de vida dos 

cidadãos”, enaltece. 

Aperfeiçoamento constante
Quando o município ainda era bastante jovem, o empre-

sário do setor de materiais de construção Silvério Lermen 
deixou de ser funcionário em Marechal Cândido Rondon 
para ser empreendedor na recém-criada Quatro Pontes. “Quis 
investir aqui porque vi potencial. Na época havia apenas 
uma empresa neste setor e, conversando com moradores da 
cidade e do interior, eles queriam mais uma opção, a fi m de 
melhorar as condições de negócio, como acontece em todos 
os setores”, menciona.

Ao considerar o município bem estruturado e consolidado 
no comércio, o empresário parte do princípio de que quem 
está satisfeito não sai de casa. “Precisamos continuar nos 
aperfeiçoando constantemente. Tanto as empresas e indústrias 
já estabelecidas quanto as 
novas iniciativas. O comér-
cio local ainda tem espaço 
para outras empresas, então 
não podemos nos dar por 
satisfeitos. Devemos seguir 
em busca do crescimento 
contínuo”, pontua Lermen. 

busca crescimento contínuo
Comércio

EMPRESÁRIOS CONSIDERAM QUE O MUNICÍPIO ESTÁ BEM ESTRUTURADO NO SETOR, 
ENTRETANTO, APONTAM QUE AINDA HÁ ÁREAS NÃO EXPLORADAS, MOSTRANDO 
OPORTUNIDADE PARA NOVOS EMPREENDIMENTOS 

QEmpresário Silvério 
Lermen: “O comércio 

local ainda tem espaço 
para outras empresas, 

então não podemos 
nos dar por satisfeitos. 

Devemos seguir em 
busca do crescimento 

contínuo” 

Empresário Hermínio Dassoler: 
“Nosso comércio e indústria 
são bastante diversifi cados, 

mas ainda temos carência em 
alguns setores que mostram 

as possibilidades de novos 
empreendimentos”
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mudará a dinâmica na atenção em saúde 
Pronto Atendimento

EXPECTATIVA DO MUNICÍPIO É ADQUIRIR O IMÓVEL DE UM ANTIGO HOSPITAL PARTICULAR, 
POSSIBILIDADE QUE ESTÁ EM TRAMITAÇÃO, OU DE EXECUTAR O PROJETO DE UM NOVO PRÉDIO 
PARA O ATENDIMENTO QUE CONTARÁ COM DEZ LEITOS E ATENDERÁ 24 HORAS

Com duas estruturas de saúde para o aten-
dimento à população, além de serviços 
de visitas domiciliares, vacinas, coletas 

de preventivos, encaminhamento para exames e 
cirurgias eletivas, terapia com psicólogo, fonoau-
diólogo e nutricionista, Vigilância Sanitária, ações 
de combate à dengue e campanhas educativas, uma 
das únicas lacunas a ser preenchida no serviço de 
saúde de Quatro Pontes é o atendimento 24 horas. 

Solução para este défi cit, no entanto, já está 
encaminhada e não deve demorar muito para 
acontecer: a abertura de um Pronto Atendimento 
24 horas. 

Já no ano passado, o projeto da nova estrutura 
havia sido encaminhado para aprovação da 20ª 
Regional de Saúde e da Secretaria de Saúde do 
Estado (Sesa), contudo, durante a tramitação do 
projeto, a estrutura do antigo hospital particular que 
atendia os quatro-pontenses foi colocada à venda. 
“O médico que é dono do hospital decidiu vender 
o imóvel e apresentou uma proposta à prefeitura. 
Por ser uma estrutura que já atendia demandas da 
saúde, a administração decidiu fazer uma licitação 
de imobiliárias para avaliarem o imóvel, e é neste 
momento que se encontra o projeto do Pronto 
Atendimento”, explica o secretário de Saúde, Marco 
Antônio Wickert. 

Ainda que demande de diversas adequações, 
o secretário de Saúde acredita que a aquisição do 
antigo hospital será mais viável do que a construção 
de um novo prédio. “Terá um custo menor, mas 
é claro que serão necessários investimentos para 
que o Pronto Atendimento fi que de acordo com 
as exigências dos órgãos fi scalizadores, desde a 
questão física até mesmo de mudanças internas 
que atendam a necessidade do município”, avalia. 

O prefeito João Laufer detalha que a estru-
tura do Pronto Atendimento terá cerca de dez 
leitos para atendimento de casos de baixa e média 

complexidade. “Não teremos Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Será apenas um atendimento de 
primeiros socorros e estabilização do paciente para, 
posteriormente e se necessário, o encaminhamento 
ao atendimento de referência”, frisa, ao salientar 
que a administração do local será feita por meio 
de uma parceria público privada. 

Estruturas da saúde
Wickert reforça que o município depende do 

andamento dessas questões burocráticas para en-
tregar o Pronto Atendimento à população, enquan-
to isso, no entanto, ele reafi rma que Quatro Pontes 
possui duas unidades de saúde, além de hospital 
de referência em Entre Rios do Oeste. “E também 
temos as outras estruturas vinculadas ao Estado 
para o encaminhamento de pacientes”, enfatiza.

Mais do que um desejo do Poder Público, ter 
um atendimento à população disponível 24 horas 
por dia, todos os dias da semana, é um pedido e 
necessidade dos moradores de Quatro Pontes. 
“Quando os administradores querem fa-
zer, eles buscam formais legais de isso 
acontecer, e é o que estamos fazendo”, 
menciona. 

Ao mesmo tempo em que o 
Pronto Atendimento é essencial 
para a comunidade, o secretário de 
Saúde também ressalta o quanto 
o investimento impactará no or-
çamento do setor. “O município 
tem pouco mais de quatro mil 
habitantes e, destes, 1,7 mil 
possuem plano de saúde, 
então é preciso também ter 
o entendimento de que 
ocorrerá momentos à noite, 
por exemplo, em que o 
plantão não terá nenhum 

atendimento”, exemplifi ca. “Mas, acima disso, 
buscamos atender as necessidades dos nossos mu-
nícipes, sempre realizando um trabalho dentro da 
legalidade, bem planejado e executado. Com saúde 
não podemos arriscar. Tudo precisa acontecer na 
forma da lei e, acima disso, com a ciência de que 
são vidas que estarão em nossas mãos”, conclui.

Secretário de Saúde, Marco Antônio Wickert: “Buscamos atender 
as necessidades dos nossos munícipes, sempre realizando um 

trabalho dentro da legalidade, bem planejado e executado”
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Mirely Weirich



Melhorar a qualidade de vida dos 
produtores rurais, incentivando a 
permanência das famílias no cam-

po e melhorando as condições de escoamento 
da produção agrícola e pecuária. Esses são os 
princípios que norteiam o investimento feito pelo 
Poder Público de Quatro Pontes nas estradas 
rurais do município.

A melhora das estradas do interior acontece 
tanto com asfalto rural, bem como a cobertura de 
pedras irregulares com asfalto e, em outras loca-
lidades, com pavimentação poliédrica. “Nosso 
maior exemplo foi Toledo, que fez um trabalho 
amplo de asfaltamento nas linhas do interior do 
município e proporcionou a industrialização do 
campo, onde produtores ampliaram a produção 
de suínos, aves, bovinos e peixes. Conhecemos 
esse case de sucesso e novo objetivo é trazer isso 
para a realidade de Quatro Pontes”, comenta o 
prefeito João Laufer. 

O secretário de Desenvolvimento Econô-
mico, Rudi Kuns, salienta que os investimentos 
em pavimentação na área rural do município 
já haviam iniciado há alguns anos, mas dentro 
da realidade financeira da época. “Pelo maior 
percentual da nossa arrecadação ser oriundo 
da agricultura (73%), precisamos promover 
qualidade de vida para quem mora e trabalha 
no campo, além de viabilizar o escoamento da 
produção e a trafegabilidade do interior para o 
centro do município”, reforça. 

 
Permanência no campo
Em locais onde a aplicação do asfalto já aconte-

ceu, como na região da Linha Sanga Leão, o prefei-
to acredita que pelo menos cinco produtores rurais 
que estavam vendendo a propriedade voltaram 
atrás e permaneceram no interior. “Dificuldade 
de escoamento, poeira, problemas para vir para o 
centro do município e para os filhos irem à escola 
eram motivadores da saída desses produtores, 
que iriam trabalhar apenas com gado confinado. 
Com o asfaltamento do trecho, eles permaneceram 
na propriedade com suas vacas de leite, gerando 
renda para suas famílias e agregando mais valor 

à nossa economia”, pontua o prefeito. 
Laufer explica que já foram executados 3,6 

mil metros de asfalto rural, mais 12 quilômetros 
já estão na fase final do processo de licitação e, 
ao fim deste contrato, serão licitados mais três 
quilômetros. “O investimento em asfalto rural 
é viabilizado a partir de uma parceria entre o 
município e os agricultores de dez linhas que 
serão atendidas”, expõe. “Temos um bom recurso 
para estes investimentos, que serão continuados 
também com a devolução das sobras da Câmara 
de Vereadores, além de cinco quilômetros que 
virão por meio do Governo do Estado. Ao fim 
deste mandato, acredito que termos executado 25 
quilômetros em asfalto rural”, menciona. 

 
Convênios 
Em alguns pontos do município, os in-

vestimentos em pavimentação ocorrem com 
a cobertura de pedras irregulares com asfalto, 
obras que foram viabilizadas por meio de um 
convênio com a Itaipu Binacional, em trabalho 
desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento 
dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. 
O Consórcio Público Intermunicipal de Inova-
ção e Desenvolvimento do Estado do Paraná  
(Cindepar) é o órgão responsável pela gestão dos 
recursos que serão repassados pelas prefeituras 
e Itaipu às empresas contratadas para fazer o 
pavimento asfáltico. 

Os cinco trechos que receberão a pavimenta-
ção sobre as pedras irregulares ainda neste ano 
somam 22 mil metros quadrados de estradas. 
“Como já existe esse convênio para a pavimen-
tação asfáltica sobre pedras irregulares, acredito 
que futuramente será possível executar mais tre-
chos atendendo mais produtores do município”, 
comenta Kuns. 

Ele informa que a definição de quais trechos 
receberão pavimentação asfáltica e quais rece-
berão a poliédrica é baseada na prioridade de 
cada localidade, questões logísticas, bem como 
na capacidade de organização dos produtores, 
nos casos onde os agricultores firmaram parceria 
com o município para o asfaltamento das vias. 

Investimento em asfalto rural é 
viabilizado a partir de uma parceria 

entre o município e os agricultores de 
dez linhas que serão atendidas
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Vanderleia Kochepka

motiva produtores a permanecerem no campo
Asfaltamento rural
INVESTIMENTOS PARA OBRAS DE ASFALTO E COBERTURA DE PEDRAS 
IRREGULARES OBJETIVAM MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE QUEM 
GERA RIQUEZAS COM A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, ALÉM DE VIABILIZAR O 
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E A TRAFEGABILIDADE DOS MUNÍCIPES




