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Uma história
pra contar

O

Presente surgiu em 1991. Parece pouco tempo e é, mas já tem uma longa e bonita
história para contar.
Foi um período de muitas mudanças no Brasil. Havíamos passado pelo regime militar e iniciado
um período democrático.
Era o começo do começo do mundo digital que começou com pequenos computadores,
que, comparados aos equipamentos de hoje, eram muito, mas muito pequenos.
As comunicações no mundo seriam viradas do avesso com o advento da internet, alguns
anos depois.
As empresas de comunicação se transformaram e o produto impresso já não tem o mesmo
alcance dos anos 90.
A informação chega rápida e de várias formas diferentes.
As pessoas passaram a ter voz e contestam tudo o que ouvem, leem e veem.
As empresas de jornalismo têm dificuldades para entender e se adequar a esse novo
jeito do consumidor de informação.
O cidadão virou protagonista e, ao invés de ler e ouvir, quer escrever e falar.
Em 2019, quando O Presente completou 28 anos, a ordem é se reinventar.
Somos turbinados pela vontade e exigência dos leitores e anunciantes.
Nossa nova sede não será apenas um local para executar projetos de informação, mas, acima de tudo, para desenvolver
novas fórmulas de comunicação.
Criar e inovar estão na nossa pauta diária.
O Presente, seja no jornal impresso ou nas plataformas digitais, será sempre o porta-voz daqueles que querem ajudar a
construir uma sociedade mais justa e politizada.
Aqueles que lutam pelo progresso social, político e econômico do Oeste do Paraná.
Aqueles que defendem valores, como a democracia e a livre iniciativa.
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Referência em
credibilidade

O Presente tornou-se balizador do mercado consumidor de informações pela
qualidade na execução de seus produtos, primando sempre pela credibilidade
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Diretor do Jornal
O Presente, Arno
Kunzler: “Se as pessoas
continuam lendo o jornal
impresso, acessando
nosso site em grande
escala e valorizando
nossos produtos
comercialmente é
porque buscaram
uma referência
em credibilidade e
encontraram”

V

ivemos em um mundo onde todos passaram a poder produzir
conteúdo e, principalmente, publicar informações. A distância de
um clique ou deslizar de tela, qualquer um torna público qualquer
tema, foto ou notícia, a qualquer dia ou hora.
Mas em uma era da liberdade total de expressão, sem filtros ou impeditivos, como saber o que é, de fato, verdade?
“Uma das maiores necessidades que as pessoas têm hoje é de informação
e há múltiplas maneiras de ter acesso à informação, muitas ferramentas que
facilitaram o acesso, mas que, ao mesmo tempo, mostram uma mesma notícia
de múltiplas formas. E é neste momento que um veículo tradicional como O
Presente aparece: uma referência de credibilidade”, reflete o diretor de O
Presente, jornalista Arno Kunzler.
Em 2019, a empresa celebra 28 anos de fundação ampliando
sua presença no mercado da informação. O Presente não
é mais somente um jornal impresso. Hoje a marca está
presente nas plataformas digitais, com o portal de notícias www.opresente.com.br e o projeto OP Vídeos,
além de atender a públicos segmentados com edições
de revistas especiais e o Jornal O Presente Rural.
“Independentemente da plataforma que
estamos para manter o público informado,
nossa prioridade é preservar a credibilidade que
conquistamos ao longo desses anos”, salienta
Kunzler. “Se as pessoas continuam lendo o jornal impresso, acessando nosso site em grande
escala e valorizando nossos produtos
comercialmente é porque buscaram
uma referência em credibilidade e
encontraram”, complementa.
Para Kunzler, o O Presente, bem
como outros veículos de comunicação que sobreviverão à turbulência
que se estabeleceu na comunicação,
terão a função de balizadores da
verdade e responderão a questionamentos. “Alguém que recebe uma
notícia pelo WhatsApp lê e questiona
se é realmente verdade, poderá tirar
essa dúvida em um site ou um jornal
em que acredita e que prima pela
verdade”, diz.
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Ampliação
dos produtos

O diretor da empresa ressalta que os outros produtos do portfólio
de negócios de O Presente foram criadvvos tanto pela necessidade
que o mercado apresentava, quanto por uma oportunidade de negócios. “E ao mesmo tempo em que o mercado busca novas formas
de consumir informação, nós fomos nos estruturando para atender
essa demanda. Hoje nosso portal de notícias tem mais de um milhão
de visualizações de páginas ao mês e já chegamos a dois milhões,
número impressionante para uma cidade como Marechal Cândido
Rondon”, exalta.
Atualmente, ele considera que a marca tem fortalecido seus
produtos no mercado, especialmente nas edições segmentadas, com
destaque ao O Presente Rural, publicado desde 1997. “Sem medo de
errar digo que hoje este é o maior jornal do agronegócio no Brasil.
Nenhum outro produto se assemelha em produção de conteúdo, na
presença em eventos e na performance de distribuição em quase
todo o país”, menciona Kunzler.
O jornal impresso, lembra ele, não perdeu seu brilho: com um
viés mais político e comercial, o Jornal O Presente continua tendo
uma excelente performance de assinantes. “Apesar da ‘era digital’,
ainda existem leitores ávidos pelo jornal impresso e nós nos especializamos em todos esses anos na produção de reportagens com
alta qualidade, primando pelo compromisso com a verdade”, frisa.
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Nova sede

Olhar para quem consome informação não é ver apenas a
necessidade de estar presente em novas plataformas, com novas
linguagens e formas de se aproximar do público. E é por isso que
neste ano, O Presente torna realidade um dos maiores sonhos de
seus proprietários e colaboradores: uma nova sede.
Localizada na Rua Minas Gerais, no centro de Marechal Cândido
Rondon, o novo espaço foi estruturado para proporcionar mais conforto
e qualidade no atendimento aos clientes. “Há muitos anos estávamos
em uma sede que ficou pequena para o porte da empresa. Convivemos
com isso muito tempo e chegamos a comprar uma área, mas a construção
não aconteceu. A empresa passou por uma reestruturação no quadro
societário e entendemos que este seria o momento para a construção
da nova sede”, expõe o diretor da empresa.
Além do atendimento ao cliente, Kunzler destaca a importância da
nova estrutura para garantir conforto aos colaboradores de todos os
setores, bem como aos visitantes, como grupos de alunos que vem até a
empresa para conhecer o processo de produção de notícias, autoridades e
amigos. “Estou muito feliz com a concretização de um sonho antigo meu
e, sem dúvida, de todos que trabalham aqui. Estamos em um ambiente
mais confortável e agradável que permitirá o espaço para a criação de
novos produtos que estimulem o crescimento do O Presente”, finaliza.

Mirely Lins Weirich
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Nosso portfólio
de negócios

O Presente é mais do que um jornal: é informação multiplataforma,
conversando com cada leitor na sua linguagem para atender suas necessidades

N

ossa história começou em 04 de
outubro de 1991, quando circulou
no município de Marechal Cândido
Rondon a primeira edição impressa
do Jornal O Presente. A publicação nasceu com
periodicidade semanal, impressa ainda em
preto e branco, para atender ao público ávido
por informações de qualidade, repassadas com
credibilidade.

Dez anos mais tarde, o consumo da informação se transformou, bem como o jornalismo e o
mercado, fazendo com que o Jornal O Presente se
tornasse uma edição diária a partir 10 de março
de 2011.
O passar dos anos, no entanto, apresentou
a nova tendência global: o mundo digital. Pela
marca O Presente ter como alicerce o atendimento
às necessidades de seus leitores e clientes, em 10

de março de 2016 nasceu uma nova forma de fazer
jornalismo com as edições impressas bissemanais.
Junto a essa nova proposta, a plataforma
digital do O Presente tornou-se cada vez mais fortalecida com novos projetos, além de a empresa
ter expandido sua atuação por meio de revistas
segmentadas.

Portal de Notícias

Com mais de um milhão de visualizações de página todos os
meses, o portal de notícias www.opresente.com.br foi lançado em
2003 e sendo aprimorado ano a ano, principalmente a partir de
2007, atendendo ao novo perfil do consumidor de informação, que
tornou-se em grande parte digital.
Com a publicação de notícias em variadas editorias, como política, municípios, esportes, variedades e policial, o portal de notícias
O Presente atinge um público de grande abrangência no Paraná,
principalmente na região Oeste, bem como em outros Estados
brasileiros e no exterior.

Edições Especiais

Fortalecidas em 2018 com a apresentação de um calendário
anual, as edições especiais publicadas pelo O Presente são produtos
segmentados que atendem a leitores e clientes específicos.
Entre as marcas registradas estão as revistas Mulher, Advogados,
Dia de Campo Copagril, Guia de Casamentos e Eventos, Indústria,
Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá, aniversário dos municípios
de Marechal Cândido Rondon e Quatro Pontes, Compras Marechal
e da Saúde.

O Presente Rural

Em busca de suprir a demanda por informações do agronegócio, em
março de 1997 foi lançado o O Presente Rural.
Atualmente, a publicação é o maior jornal do agronegócio no Brasil
pela excelente performance de distribuição em 13 Estados, bem como
pela presença nos mais importantes eventos da agricultura e da pecuária
no Brasil e no exterior.
O Presente Rural apresenta conteúdos jornalísticos, científicos e publicitários para auxiliar trabalhadores rurais, pesquisadores, acadêmicos
e dirigentes de empresas na tomada de decisões.
Além das 12 edições no ano, O Presente Rural também conta com o
portal de notícias: www.opresenterural.com.br.

OP Vídeos

Lançado em 2018, o projeto OP Vídeos veio para fortalecer marca O
Presente nas plataformas digitais.
Com a mudança de hábito dos consumidores, que buscam na internet
informações apresentadas com mais dinamismo, as empresas têm se
adaptado a esse novo perfil para apresentar seus produtos e serviços e o
OP Vídeos vem ao encontro desta nova necessidade do mercado.
Este é um projeto de mídia especial, que objetiva apresentar informações
de forma prática, com alta qualidade em execução e edição, pronto para
ser compartilhado em qualquer rede social, ao mesmo tempo em que O
Presente inova seu portfólio e valoriza as empresas parceiras.
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Essencial para a
comunidade
Autoridades políticas e empresariais
de Marechal Cândido Rondon, da
região Oeste e do Paraná destacam
a importância do Jornal O Presente
na divulgação de suas iniciativas e
desenvolvimento da comunidade
Marcio Rauber, prefeito
de Marechal Cândido Rondon
“Uma das medidas do grau de desenvolvimento de um povo ou
de uma comunidade é a sua imprensa. Uma imprensa livre, atuante e
de credibilidade fortalece a democracia e ajuda na construção de uma
realidade melhor, onde as pessoas estão acima de tudo. A respeitável
trajetória de O Presente tem sido assim, não só para Marechal Cândido
Rondon, mas para toda a nossa região. Desejo muito mais sucesso,
doravante, em sua sede própria, que representa a solidificação de um
trabalho sério e competente, por parte da direção e de todos os seus
colaboradores”
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Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Paraná
“Tenho orgulho em dizer que sou comunicador. Bem antes de imaginar que um dia seguiria
carreira na vida pública, ainda muito jovem, quase criança, comecei como sonoplasta auxiliando
meu pai na antiga Rádio Eldorado de São José dos Pinhais. Essa convivência com o trabalho e
com a comunicação direta com as pessoas foi ajudando a me moldar, a seguir o caminho que
minha família sempre trilhou: do amor, do respeito e da dedicação. Vejo na imprensa um pilar
fundamental para a nossa democracia e, principalmente, uma prestadora de serviço à população
acima de tudo, levando notícias desde o que acontece do outro lado do mundo até o preço
da passagem de ônibus. As mídias sociais se tornaram uma fonte inesgotável de informações,
mas é preciso filtrá-las. E esse filtro quem faz é a imprensa, que, com credibilidade, jamais
pode ser colocada em descrédito. Ao contrário, precisa ser cada vez mais fortalecida. E a mídia
regional, em particular, exerce um papel importantíssimo por estar mais próxima das pessoas,
conhecer os problemas do dia a dia e, assim, poder dar voz às necessidades mais urgentes da
população. Além disso, é uma caixa de ressonância das ações do Governo do Estado, levando
ao conhecimento dos mais de 11 milhões de paranaenses programas e projetos que impactarão
na vida dos nossos 399 municípios. Por isso, neste mês em que O Presente completa 28 anos de
circulação, externo o desejo de que o jornal continue com o seu trabalho, sua missão de bem
informar a população do Oeste do Estado. Parabéns!”

Cleci Maria Rambo Loﬃ,
prefeita de Mercedes
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“Não é à toa que o Jornal O
Presente se mantém com a mesma
credibilidade há tanto tempo, sempre
levando as informações claras e de
uma forma transparente para os
leitores. Com todas as alternâncias do mundo atual o Jornal
O Presente está resistente às
tradições levando as informações aos seus leitores
em jornal impresso, mas
também através das redes sociais. O Presente
marcou história na
nossa região. Parabéns a todos pelo
trabalho e lisura”
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Claudio Köhler (Claudinho),
presidente da Câmara de
Vereadores de Marechal
Cândido Rondon
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“O Jornal O Presente faz parte da minha vida
há muitos anos. Antes mesmo de entrar para a
vida pública sempre acompanhava as notícias
publicadas neste respeitado órgão de imprensa.
Acredito que a informação é direito de todos e O
Presente tornou-se peça fundamental neste
quesito, publicando assuntos de grande
interesse tanto da comunidade local
quanto regional. A experiência de seu
diretor, aliado ao profissionalismo de
toda a equipe, torna O Presente um
órgão de imprensa ímpar, sempre
pronto a divulgar com bom senso e
responsabilidade. Neste momento
especial, de inauguração da nova
sede, manifesto meu voto de parabéns para toda família O Presente,
pois esta é uma importante conquista que deve ser devidamente
celebrada por todos nós”

Leomar Rohden (Mano),
prefeito de Pato Bragado
“O Jornal O Presente tem uma importância muito
grande para a comunidade local e regional. Há muitos
anos este é o veículo de maior circulação na microrregião
e permite as informações chegarem todas as semanas
ao leitor. Tanto para o Poder Público quanto para
o cidadão o Jornal O Presente é essencial
para que as pessoas mantenham-se
informadas, principalmente por sua
seriedade ao retratar as informações, pela responsabilidade
dos profissionais em produzir
o conteúdo e também por sua
abrangência. Parabenizo o
jornal, seus diretores e equipe
pelos 28 anos e pela nova
estrutura. A continuidade
do jornal é essencial para a
nossa comunidade e desejo
vida longa a este veículo de
comunicação”
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Evandro Grade (Zado),
prefeito de Santa Helena
“O Presente com certeza é o jornal impresso mais importante
e com maior circulação em Santa Helena e na microrregião. Este
veículo de comunicação acompanhou ao longo das décadas o
desenvolvimento da região Oeste do Paraná, que teve um grande
crescimento em vários setores, especialmente no agronegócio,
onde somos uma referência para o Brasil e para o mundo. O
Jornal O Presente trabalha de forma imparcial, com muita ética,
não é um veículo tendencioso ou que trabalha com interesses
financeiros, o que contribui para que a população tenha acesso
à verdade dos fatos. Percebemos ao longo dos anos a evolução do O Presente, trazendo inovações como o seu portal de
notícias. Em nome da população de Santa Helena, parabenizo
toda a equipe e seus diretores por essa bela trajetória, agradeço
pelos serviços prestados ao município e desejo muito sucesso”
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Anderson Bento Maria, prefeito de Maripá
“O Jornal O Presente acompanha o desenvolvimento do município de Maripá desde o início
de sua história, sempre atuando como um veículo de comunicação atento às ações realizadas
pelo Poder Público e comprometido em levar informação de qualidade, com responsabilidade,
à casa dos cidadãos maripaenses e toda a região”
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Norberto Pinz, prefeito de Nova Santa Rosa

Jones Neuri Heiden, prefeito
de Entre Rios do Oeste
Mir
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“O Jornal O Presente para nossa
região é de suma importância, pois
tem referência e credibilidade, além
de apresentar e discutir pautas
que contribuem na formação de
opinião dos cidadãos. Somos
privilegiados em ter um veículo
de comunicação que está
há 28 anos no mercado,
mostrando de forma clara o
verdadeiro jornalismo, que
chega aos leitores através
das páginas do jornal”
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João Laufer, prefeito
de Quatro Pontes

M

“O Jornal O Presente é um meio de comunicação impresso que circula
entre a sociedade de Nova Santa Rosa há muitos anos, temos confiança e
carinho pelas palavras que ali são ditas. Sabemos que podemos confiar no que
está escrito em suas páginas. Uma das características que O Presente traz é o
compromisso com a informação e com
a sociedade, levando conhecimento e
contribuindo para o desenvolvimento
da comunicação e das pessoas do
Oeste do Paraná. Por isso nós nos
sentimos lisonjeados em fazer
parte desta história que já se
realiza há tantos anos. O
Presente acompanhou as
três gestões em que eu fui
prefeito, sendo parceiro
e contribuindo para a
população se manter
sempre bem informada.
Parabéns O Presente
pelo trabalho sério e
competente que realiza
todos os dias”

“O Jornal O Presente é um veículo comprometido com a verdade. Permite a leitura
de diversos gêneros em um mesmo lugar,
trazendo notícias e fatos consolidados e
futuros e ainda serve para orientar os
leitores. As futuras gerações também
terão como conhecer várias histórias
e acontecimentos. Além disso, tem
agregado valor em seu trabalho
tornando-se cada dia mais digital, o que oportuniza um maior
número de pessoas ao acesso à
informação local e regional. É um
veículo que, sem dúvida, ainda
tem muito a contar e reviver, seja
em forma impressa ou on-line”

Elio Rusch, deputado estadual de 15 de
abril a 09 de outubro de 2019
“Eu tenho acompanhado O Presente desde a sua fundação, quando iniciou
pequeno, com circulação semanal, mas a cada dia foi se consolidando não apenas em Marechal Cândido Rondon, mas em toda a região Oeste. Hoje podemos
dizer que O Presente tornou-se um grande jornal. Para mim, especialmente, o
jornal é muito importante porque sempre tem participado da minha trajetória
política. Quando foi criado, eu já era deputado estadual e, por isso, posso dizer
que temos algo em comum: O Presente completa 28 anos de história e eu estive
por 28 anos na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) como deputado sem
interrupção. O jornal sempre acompanhou minha trajetória e divulgou todas as
ações que realizamos na Alep e os pleitos que encaminhamos para o Governo
do Estado, para auxiliar os municípios onde temos nossa base e representação.
Parabenizo o diretor da empresa, Arno Kunzler, e todos os jornalistas e colaboradores que fazem a cobertura dos acontecimentos da nossa região, Estado,
país e até mesmo do mundo, sempre com total imparcialidade e levando as
melhores informações aos leitores”
Pedro de Oliveira/Alep

Luciano Cremonese,
diretor-presidente do
Sicoob Marechal
Mir

ely

Lin

sW
eiric

h

“O jornal é o elo entre as notícias e os leitores, levando as informações para a população. Sendo
assim, O Presente cumpre esse papel na nossa região desde o início de suas atividades e sempre procurou
se modernizar, se adequando as novas tendências de apresentar as notícias, como os canais digitais. Um
município e região só crescem se os empresários do seu meio investirem neles, por isso parabenizo O
Presente por acreditar em nosso município e região pelo investimento que está fazendo”
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“A Acimacar se sente muito feliz com os 28 anos do Jornal
O Presente, pois sempre fomos parceiros na divulgação das
nossas iniciativas. A equipe nunca mediu esforços para
divulgar as ações que desenvolvemos para o comércio,
para os cidadãos rondonenses e, principalmente, para
os nossos associados. Com o seu portal de notícias, O
Presente oportunizou a mais pessoas terem acesso
às informações de qualidade, mostrando ainda
mais o que a Acimacar faz pela comunidade.
Somos muito gratos ao O Presente pelo trabalho
desenvolvido, especialmente apoiando causas
comuns a nossa entidade, como o Outubro
Rosa, Maio Amarelo, Novembro Azul, entre
outras campanhas em prol da vida. A Acimacar
também teve a honra de contar com diretores
da empresa na diretoria da entidade, então,
sem dúvida, esses 28 anos de existência do O
Presente foram de muita valia para Acimacar e
para toda a comunidade regional. Desejamos
sucesso a toda equipe O Presente”

Presidente da Associação dos Jornais Diários
do Interior do Paraná (ADI-PR), Nery Thomé
“O Jornal O Presente, assim como todos os veículos em circulação regional no nosso Estado
e no país, possuem um papel muito importante na relação entre a imprensa e a comunidade,
pois registram tudo que acontece no dia a dia, tanto acontecimentos positivos quanto negativos.
Nesse momento em que vemos tantas fake news sendo divulgadas nas redes sociais, é muito
importante as comunidades terem seus veículos pautados com credibilidade. Os diretores,
equipes de jornalismo, comercial e administrativa são conhecidas na comunidade, as pessoas
sabem a origem das notícias e a seriedade daqueles que trabalham no veículo. Essa mudança
de sede da empresa, em uma época de crise econômica generalizada no país, é extremamente
positiva, pois mostra que há empresários que acreditam no desenvolvimento, no esforço da
nossa gente gerando riquezas e no crescimento das nossas comunidades. Em nome da ADI-PR,
que congrega mais de 20 jornais do Paraná, entre eles O Presente, ficamos muito felizes, pois
vemos um associado se desenvolvendo continuamente e investindo na qualidade, gestão e
melhoria do seu trabalho. Desejamos parabéns toda a equipe, sabendo que este trabalho é
muito bem executado e exemplo para a região e todos os jornais que compõe a associação”
Divulgação

OP

Presidente da Associação Comercial e
Empresarial de Marechal Cândido Rondon
(Acimacar), Ricardo Leites de Oliveira
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Alcino Biesdorf,
diretor-presidente da Cercar
“O Jornal O Presente tem grande importância para nosso município e região porque traz as informações do que está acontecendo
aqui de forma comprometida com a verdade. Jornais de fora do
nosso município acabam não divulgando sobre a nossa região, o
que acontece aqui em todos os aspectos, então O Presente é fundamental para que nós saibamos o que acontece aqui e também
os leitores dos locais em que o veículo tem circulação. Eu sempre
me questiono: imagina se não tivéssemos a imprensa? Muita coisa
passaria despercebida pelos cidadãos. Sendo um jornal regional,
com tradição e qualidade, é essencial para todos nós”

Presidente do Conselho
de Administração da Sicredi
Aliança PR/SP, Adolfo Freitag
“O Jornal O Presente é um parceiro de longa data do Sicredi
Aliança PR/SP, divulgando nossas
iniciativas e acompanhando
a trajetória da cooperativa. Assim como o Sicredi,
O Presente possui uma
equipe de profissionais
treinados, que trabalha
de forma íntegra e ética,
à altura do trabalho que
desenvolve. Desejamos
ao Jornal O Presente
muito sucesso, alegrias
Div
ulg
açã
o/S
e vitórias nesta nova
icre
di
sede e que ela traga
bons frutos a empresa”
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SETEMBRO DE 1994
Consolidação do Campus da
Unioeste em Marechal Rondon

NOVEMBRO DE 1994

OUTUBRO DE 1994

Consurso escolhe o projeto
para a construção do portal

Hospital Rondon realiza investimentos

Outubro 2019

ABRIL DE 1995
Sequestro em Marechal Rondon

MAIO DE 1995
Caso do sequestro repercute
dias após o desfecho

JANEIRO DE 1997
Novos prefeitos são empossados

FEVEREIRO DE 1997
Telefonia celular começa a
chegar na região
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Outubro 2019

OUTUBRO DE 1997

Governo inaugura bases náuticas
nos municípios lindeiros

OUTUBRO DE 1997
Municípios lindeiros recebem os
Jogos Mundiais da Natureza

NOVEMBRO DE 1997

JANEIRO DE 1998

Pavimentação asfáltica da rodovia que liga
Toledo a Quatro Pontes ainda era um sonho

Ponte Ayrton Senna passa a ligar o
Paraná ao Mato Grosso do Sul

Outubro 2019

OUTUBRO DE 1998
Ademir Bier é eleito deputado estadual

JANEIRO DE 2000
Seca abre esperança do ressurgimento
das Sete Quedas em Guaíra

OUTUBRO DE 1998
Elio Rusch e Werner Wanderer são reeleitos

MARÇO DE 2000
Memorial histórico guarda a “Cápsula do Tempo”,
que deverá ser aberta em 2060
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Outubro 2019

DEZEMBRO DE 2004
OUTUBRO DE 2004

Copagril Futsal conquista a Série Prata
e avança para a Série Ouro

Eleições municipais

JANEIRO DE 2005
Copagril inaugura a Unidade de Aves

JULHO DE 2007
Inauguração do Parque Ecológico
Rodolfo Rieger

Outubro 2019

JULHO DE 2012
OUTUBRO DE 2008

Inauguração do BPFron

Eleições municipais

MAIO DE 2014
Inauguração do Senac

SETEMBRO DE 2014
Início da duplicação da BR-163, entre
Toledo e Marechal Cândido Rondon
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Outubro 2019

NOVEMBRO DE 2015
Tornado atinge Marechal Rondon

JANEIRO DE 2017
Posse dos prefeitos e vereadores eleitos

OUTUBRO DE 2016
Eleições municipais

JANEIRO DE 2017
Poder Judiciário ganha nova sede
em Marechal Rondon

Outubro 2019

Terça-feira

Ano 26 - Nº 4415

11

R$ 4,00

Ano 26 - Nº 4425
R$ 4,00

MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR, TERÇA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2017

JULHO/2017

Uma soldado como
qualquer outro

MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR, TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2017

Marechal Rondon
no Mapa do Crack

Joni Lang/OP

Jaelson Lucas/ANPr

Foto ilustrativa/internet

Richa anuncia nova
sede para a 3ª Cia do
Batalhão de Fronteira

PÁGINA 05

PÁGINA 05
Joni Lang/OP

Páginas 32 a 35

Campeões do Futebol Amador

sente
O Pre

Com 3,155 quilos e 51 centímetros, Lucas Rafael
Gauer Schwendler veio ao mundo na madrugada
de ontem (05). A mamãe Marilete é só sorrisos.

Joni Lang/OP

Consultas também aumentaram, mostrando que os empresários
estão cautelosos. Dia das Mães teve redução nas vendas de
15% a 20% em média. PÁGINAS 10 e 11

Páginas 28 e 29

Nasce o primeiro
rondonense no
Hospital Municipal

Mirely Weirich/OP

Joni Lang/OP

Mirely Weirich/OP

Inadimplência dispara
35% no mês de maio

Riquezas do Oeste

A versão preliminar do relatório detalhado acerca do levantamento do Valor Bruto de Produção (VBP) 2016 - que leva em
conta os dados do ano-safra 2015/16 e mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano - mostra
que os municípios da região continuam com braço forte na produção agrícola. No âmbito da comarca rondonense, Marechal
Rondon foi o que obteve o maior aumento no VBP, passando de R$ 854 milhões para R$ 970 milhões. A cultura com o melhor
resultado foi a bovinocultura leiteira, com aumento real de R$ 35 milhões, o maior entre todos os municípios da comarca.

PÁGINAS 16 e 17

Entre comentários sexistas e cantadas desagradáveis, mulheres
militares ganham espaço na corporação e derrubam barreiras na
sociedade rondonense.

Agricultores
colhem até 350
sacas por alqueire

Em visita a
Rondon, Rubens
Bueno destaca
nova estruturação
do PPS

Rondonenses são préselecionados ao Parlamento
Jovem Brasileiro 2017

Membros do partido entregaram ao
deputado demandas de instituições e núcleos
sociais do município. PÁGINA 07

O Presente

Marechal Cândido Rondon está no chamado Mapa do Crack, divulgado pelo Observatório do Crack ligado à
Confederação Nacional de Municípios. O município aparece entre as 93 cidades do Paraná que apresentam
alto nível de problemas relacionados ao consumo da droga. Comandantes da 1ª Companhia do BPFron e da
2ª Companhia de Polícia Militar falam sobre as ações de enfrentamento na fronteira, perﬁl do usuário e modus
operandis dos traﬁcantes. A reportagem mostra ainda o drama vivido por uma ex-usuária que por dez anos fez
uso de crack e hoje dá os primeiros passos em direção a uma nova vida.

Divulgação

Falta de infraestrutura custou
R$ 250 para cada um dos
moradores da região em 2016

PÁGINA 16

Com o tempo ﬁrme das últimas semanas, a colheita do milho safrinha
segue a todo vapor. Na microrregião, em torno de 50% da área plantada
com a cultura já foi colhida. A produtividade em algumas lavouras chega a
350 sacas por alqueire. Apesar do índice satisfatório, o preço do produto
no mercado tem preocupado o produtor. PÁGINAS 26 e 27

PÁGINAS 26 e 27

Doze gols foram marcados nas duas partidas válidas pelas finais das divisões Prata e Ouro da Copa Cercar/Sicoob/Prefeitura
de Marechal Cândido Rondon de Futebol Amador - competição realizada pela Liga Rondonense de Esportes. Os jogos foram
disputados domingo (09), no Estádio Valdir Schneider, que recebeu um dos maiores públicos já registrados em finais de campeonato.
O Corinthians/Laticínio Nituano (foto) conquistou o troféu de campeão na Ouro e a Associação de Moradores São Lucas/Allpha/
GQA/Clube Lira/Novo Horizonte na Prata. PÁGINA 31

JUNHO DE 2017

Partos voltam a ser realizados no serviço
público de saúde em Marechal Rondon

JULHO DE 2017

Agronegócio em pleno desenvolvimento

JUNHO DE 2018

AGOSTO DE 2019

Hospital Municipal Dr. Cruzatti comemora
um ano da realização de partos

Grupo Sempre Vida anuncia complexo
de saúde no Biopark em Toledo
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38

Outubro 2019

JANEIRO DE 2019

AGOSTO DE 2019

FEVEREIRO DE 2019

OUTUBRO DE 2019

