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59 anos

 A REDETELESUL, As-
sociação de Provedores que 
atua fortemente no Paraná, 
sendo umas das principais 
entidades de provedores do 
Brasil teve a honra de ser 
convidada para a posse do 
Ministro Astronauta Marcos 
Pontes, que se realizou no 
dia 02/01  no auditório do 
próprio MCTIC. O astronauta 
Marcos Pontes foi convidado 
para o cargo de Ministro do 
MCTIC (Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações) pelo presidente 
Jair Bolsonaro. 
 Na solenidade de 
posse e transmissão de cargo 
a REDETELESUL esteve  re-
presentada por Bene Matos, 
diretor de regulamentação da 
entidade e sócio da empresa 
SINET com sede em Santo 
Inácio e atuando também  
em Santa Inês, Itaguajé, Pa-
ranapoema, Jardim Olinda, 
Cruzeiro do Sul e Paranacity.
 Em entrevista co-
letiva antes da cerimônia 
de transmissão de cargo o 
Ministro Marcos Pontes  fa-
lou sobre a importância dos 
provedores na capilaridade 
e qualidade na expansão da 
internet banda larga no Brasil 
e em  regiões mais remotas.
 No discurso de pos-
se, que foi muito emocionante 
e inspirador, o Ministro Mar-
cos Pontes relembrou sua 
missão ao espaço, a data de 
lançamento do foguete Soyuz, 
falou sobre o medo e que 
ele, (o medo)  esta presente 
no nosso dia a dia, mas não 
podemos deixar o medo tomar 
conta de nossos atos, e que 

REDETELESUL na posse do 
Ministro Marcos Pontes

Quando tudo esta conectado de forma segura, 
qualquer coisa é possível! 

“Desejo muito entusiasmo nessa nova jornada que o senhor inicia, 
e que se sinta feliz e realizado, assim como os projetos que tens 
desenvolvido. Desejo que os novos desafi os lhe tragam novos cres-
cimentos e motivação. Muita sorte, sucesso e prosperidade no seu 
novo trabalho”! Disse Bene Matos ao entregar Ofício da Redetelesul 
de cumprimentos ao Ministro Marcos Pontes

sentiu medo na missão, mas 
que esse medo não poderia 
ser maior que a emoção, a 
razão e a força de cumprir a 
missão pois sempre soube da 
sua importância. Vale lembrar 
que o atual ministro já foi 
piloto de combate e piloto 
de testes, funções que tem 
muitos riscos.
 Também falou que 
ser ministro não é um empre-
go e sim uma oportunidade de 
fazer a diferença para o País 
e que todos colaboradores, 
desde o servente de serviços 
gerais, como foi seu pai, até 
o ministro tem o dever e o 
desafi o de fazer o seu melhor 
para o Brasil, que suas ações 
serão para todos, e que todos 
os colaboradores podem fa-
zer parte da história do país 
e serem verdadeiros heróis 
brasileiros.
 Houve um breve en-
contro entre Bene Matos e 
Marcos Pontes quando  o 
ministro recebeu os cumpri-
mentos, felicitações e desejo 
de boa sorte e bom trabalho 
para o novo cargo no ministé-
rio  e que a REDETELESUL e os 
provedores associados esta-
rão sempre a disposição para 
novos desafi os da  área. 
 Logo após a cerimô-
nia de transmissão de cargos 
houve uma reunião com as 
principais entidades de pro-
vedores do país e a REDETE-
LESUL, através de seu diretor 
Bene Matos participou. Foi 
criado um grupo de trabalho 
para discutir os caminhos e 
pautas do setor de provedores 
para serem apresentados ao 
ministro logo em breve.

 A população de Ata-
laia pode comemorar, R$ 
238.834,84 reais é o valor 
que a Câmara de Vereadores 
devolveu para a Prefeitura. 
Em sua Terceira Gestão como 
Presidente do Legislativo 
Eduardo Sirote Borges, co-
memora a grande conquista 
para a comunidade: “Sei que 
isso só foi possível graças ao 
trabalho em conjunto dos 9 
vereadores e servidores da 
Câmara, juntos podemos 
chegar num equilíbrio, man-
tendo as atividades e conten-
do despesas” disse.
 Segundo o prefeito, 
Fábio Vilhena, o recurso vai 
auxiliar muito o Executivo 
com as contas anuais e 
também permitirá  inves-

Câmara de Atalaia devolve quase
R$ 240 mil para a Prefeitura

Com esta, que foi a maior devolução da Câmara, será possível investir na instalação de um 
sistema de segurança onde toda a cidade será monitorada por câmeras

timento de quase R$ 150 
mil em segurança para a 
cidade: “Já licitamos e logo 
começaremos a instalar 
câmeras em locais estraté-
gicos na cidade. Repartições 
públicas, trevos de acesso, 
tudo será monitorado e terá 
supervisão direta da Polícia 
Militar” destaca o prefeito.

 O trabalho em con-
junto trás resultado positivo 
e significativo. O dinheiro 
vem para fi car a disposição 
da Câmara e ser gasto como 
os vereadores decidirem. 
Graças a uma boa gestão 
e responsabilidade com o 
dinheiro público é possível 
desenvolver os projetos e 

conter despesas. “Graças 
a Deus temos uma equipe 
unida, quero agradecer a 
participação dos servidores 
da câmara, vereadores e 
também da prefeitura que 
vai fazer bom uso de nossas 
economias, economia essa 
que é da população” fi naliza 
o presidente Eduardo.

 A noite desta segunda-
feira (07) foi de festa, tanto 
para a diretoria da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Colorado, (ACIC) quanto para 
quatro ganhadores de motos 
zero km que foram sorteadas na 
Casa da Cultura do município. 
 A promoção de Natal 
ACIC 41 anos, se iniciou no mês 

Conheça os ganhadores das quatro Motos sorteadas

ACIC Colorado encerra 
promoção Natal 41 anos

de novembro do ano passado e, 
contou com a participação de mais 
de 70 comércios de Colorado e do 
Distrito de Alto Alegre, resultan-
do em mais de 150 mil cupons 
distribuídos gratuitamente aos  
consumidores da região.
 O sorteio foi realizado 
com a participação de grande 
números de pessoas da  co-

munidade, além dos  membros 
da diretoria como o presidente 
Luciano Marquesino, a vice Mari 
Fonseca, Guiname que é diretor 
fi nanceiro, o diretor de comunica-
ções Vitor, a presidente da ACIC 
Mulher Lusimeire, o responsável 
pela indústria e comércio Gledis, 
diretor institucional Luiz Romero, 
vereador Elias Vicente ,  o ex-

presidente da ACIC Rafael de 
Andrade e a imprensa local. 
 O radialista Jota Silva da 
Rádio Interativa FM, foi escalado 
para coordenar o sorteio, onde 
os mais de 150 mil cupons foram 
espalhados no palco do teatro, e 
crianças foram as responsáveis 
para levar sorte aos consumido-
res participantes. Uma a uma, as 
quatro motos foram nomeadas à 
seus novos proprietários. 
 A primeira motocicleta a 
ser sorteada, uma suzuki NEX 110 
Cc vermelha, foi para a cidade 
de Itaguajé, a ganhadora Roseli 
Okada de Lima Araújo é moradora 
no sítio São Luiz no Km 12, com-
prou no Supermercado Assahi, e 
relatou que vale a pena comprar 
no comércio de Colorado. 
 A segunda moto, foi uma 
outra suzuki do mesmo modelo, 
mas de cor azul, a ganhadora 
Rosangela Depólito, moradora 
de Colorado. A mesma fi cou sa-
bendo que foi contemplada antes 
mesmo de chegar em casa do 
trabalho, estava na rua quando 
foi abordada por conhecidos que 
informaram sob sua sorte, ela 
comprou na Carlos Calçados e 
disse que necessitava muito da 
moto e um sonho foi realizado.
 A terceira moto foi uma 
Honda Fan 125, a moto que tem 
como destino a cidade de Para-
napoema, tem como sua proprie-
tária, Stefany Pereira Souza. A 
mesma comprou na Panifi cadora 
Valério, e em meio ao barulho de 
sua família no telefone, pôde-se 
perceber a alegria em ver que 
também tem sorte. 
 A última moto a ser sor-
teada, foi uma Honda Bros 160 
Cc, prêmio principal, esta por sua 
vez, fi ca na cidade de Colorado, 
e a ganhadora foi Roseli Eliza 
da Silva, que também em clima 
de festa ao receber a notícia por 
telefone, relata muita alegria em 
ser consumidora do comércio de 
Colorado. Roseli é cliente no Su-
permercado Celeiro onde ganhou 
cupons, bilhete que lhe premiou 
logo neste inicio de ano. 
 Os ganhadores foram 
convocados para estarem pre-
sentes por volta das 16:30 hrs 
desta terça-feira para recebe-
rem seus prêmios, o presidente 
da ACIC Luciano Marquesino 
promete que mais ações e 
promoções serão realizadas no 
decorrer deste ano de 2.019. 
Fonte: Repórter Maringá do 
programa J Silva
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Se você busca qualidade de vida, deseja sair 
do aluguel ou quer investir em uma casa para 
reunir amigos aos finais de semana, feriados e 

férias, o Condomínio Marinas do Paranapanema em 
Santa Inês é o lugar perfeito. Com acessibilidade to-
tal à margem do Rio Paranapanema para a passar 
dias agradáveis com familiares e amigos, o complexo 
oferece lazer completo, desde espaço para caminha-
das e as famosas ”magrelas” as bicicletas.  É uma 

oportunidade única de viver bem, desfrutar de mo-
mentos únicos com quem você gosta ou investir em 
um novo vetor de crescimento em Santa Inês.

Estar no Condomínio Marinas do Paranapanema 
em Santa Inês é uma experiência contagiante. Isto é o 
que afirmam  ex-condônimos ou seja ex-proprietários 
que por vários motivos particulares deixaram o convívio 
mas o tem como referência de um local cheio de paz, 
bem localizado, proporciona qualidade de vida e felici-

dade junto à natureza,  de  fácil  acesso e economiza 
dinheiro nas despesas de locomoção, facilitando a vida 
de moradores das selva de pedra como, Londrina, Mar-
ingá e Presidente Prudente(SP) de onde vem muitos 
proprietários, viverem estas festas natalina e final de 
ano. Localizado num dos Lagos do Rio Paranapanema ( 
Usina Hidroelétrica de Taquaruçu), onde os moradores  
pode-se pescar o ano inteiro. Da área total do Con-
domínio, apenas 40% é edificável, sendo a maior parte 

do espaço,  dedicado à  caminhadas junto aos jardins, 
trilha, recanto para meditação e toda a infraestrutura 
necessária para proporcionar qualidade de vida  num 
sistema de segurança bem apropriada, desde o acesso 
pelas portarias que são controladas 24 horas. Incom-
parável na região é a palavra que resume e define o 
Condomínio Marinas do Paranapanema de Santa Inês, 
constituído  para um conceito de vida planejado  para 
proporcionar qualidade de vida e felicidade. 

Na virada do ano de dois mil e dezoito para o ano 
de dois mil e dezenove, a Igreja Presbiteriana  
Renovada (IPR) de Inajá, com direção dos pa-

stores “Daniel Juvenasso e sua esposa Aline Melin”  
teve a honra de receber a “Cantora Daniely Nascimen-
to” que cantou lindamente e ministrou a palavra. Pes-
soa talentosa e simpática teve participação especial 
da sua priminha Amabily Vitória Moreira Nunes de oito 

anos cantando “O Céu Vai Descer”, o primeiro clipe 
de Daniely foi com esta música abençoada que fala 
nos corações de varias pessoas. O culto teve inicio as 
vinte e duas horas e foi ate as vinte e quatro horas. 
Logo após um jantar maravilhoso para todos os par-
ticipantes do culto da IPR de Inajá ao lado da igreja na 
casa do pastor Daniel Juvenasso. O culto da virada do 
ano foi impactante para muitos.

Igreja Presbiteriana Renovada de Inajá
recebe cantoras maravilhosas da região

No dia três de janeiro  iniciou a “Campanha Promessas” com a 
cantora Priscila Alves na IPR de Inajá. A campanha será cinco 
quintas-feiras. A Cantora e proletora Priscila Alves já esta no 

seu quinto CD. E também vende roupas evangélicas (Priscila Alves 
Elegance). A cantora possui uma voz maravilhosa e abençoada.

Daniely Nascimento, desde pequena já gostava 
de cantar. Foi criada pela sua avó que era da As-
sembleia de Paranacity, já trabalhou na roça como 

diarista, trabalhou de babá, e no frigorífico da região, 
Daniely foi dispensada deste frigorifico por viver can-
tando na hora do trabalho e pregar para os funcionários. 
Mas através do acerto da firma que conseguiu gravar seu 
primeiro CD em Maceió, ministrou a palavra na aldeia de 
Índios. Natural de Paranacity, com trinta anos no momen-
to, casada mãe de dois filhos. Daniely tinha cento e vinte 
um quilo ate janeiro de dois mil e dezoito( dificuldade de 
locomoção pelo peso e problemas de saúde) Quase de-
sistiu da sua carreira e do seu ministério na produção de 
seu CD não cabia na poltrona do avião. Hoje depois de 

uma cirurgia bariátrica esta no momento com sessenta 
e quatro quilos. Fez a cirurgia após sua segunda gravi-
dez que já foi um milagre, pois o médico já havia dito que 
ela não poderia ser mãe novamente, pois tinha vários 
miomas no útero. Mas ao fazer um dos últimos exames 
para bariátrica descobriu que estava grávida. Daniely 
disse que chorou mais de uma semana porque estava 
focada na cirurgia que iria fazer e no lançamento do clipe 
da música “O Céu Vai Se Abrir”. Tudo deu certo para a 
GLÓRIA DE DEUS. Após o nascimento de seu segundo 
filho com dois meses de nascido fez a cirurgia bariátrica 
em Curitiba. Daniely lançou seu segundo CD e segundo 
clipe: “Eu Libero”. Daniely esta sendo produzida pela NF 
Produções de Ney Fárias.

A Cantora Priscila Alves e casada tem um filho de oito 
anos chamado Felipe, nasceu prematura de sete me-
ses pesando novecentas gramas, sua mãe biológica 

por não ter condições financeiras a colocou para adoção. 
Um casal evangélico Marta e José que morava em um sí-
tio na Vila Silva Jardim Distrito de Paranacity, tinham um 
filho chamado Natanael e desejavam ter uma menina, 
mas dona Marta não podia ter mais filhos por problemas 
no coração, eles ficaram sabendo de Priscila e foram ate 
Cruzeiro do Sul buscá-la. Priscila relata que era a alegria da 
casa, não havia energia elétrica nem água encanada na 
região. Mas tinham Jesus e muito amor. José e Marta eram 
evangélicos, ele tocava violão e louvores, Priscila começou 

a cantar com três anos de idade na igreja, quando tinha 
onze anos o senhor José faleceu foi um momento muito 
difícil para a família onde Priscila se apegou mais com 
Jesus aos treze anos veio o primeiro CD, mudou para a 
cidade de Paranacity, na escola amigos e professoras 
a deram força e apoio para continuar e foram cinco Cds 
até agora, fez uma turnê pela Europa em dois mil e doze, 
Priscila mesma compõe sua canções, sempre viu a ne-
cessidade de se arrumar e se vestir bem, pois viaja muito 
e da palestras para mulheres, começou a vender roupas, 
e montou uma loja em sua casa, moda evangélica, Priscila 
Alves Elegance. Conhece sua mãe biológica e não guarda 
rancor, pois sabe que os caminhos de Deus são perfeitos.

AS CANTORAS DANIELY NASCIMENTO E PRISCILA ALVES, ENTREVISTADAS POR LUCIANE MOREIRA

FAMILIA DE DANIELY prestigiando e apoiando a cantora no 
culto (primas) Cleusa dos Santos Moreira, Mariana Sofia Mor-
eira Felix e Amabily Vitória Moreira Nunes

ORGULHO, CONFIANÇA E REFERÊNCIA
Condomínio Marinas do Paranapanema em Santa Inês
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RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 
Processo nº 01/2019 

    Considerando a solicitação formulada pela Secretaria de Obras, Viação e 
Urbanismo, considerando a oportunidade e conveniência de promover a 
contratação de Empresa para a prestação de serviços de mão de obra braçal 
para a limpeza pública do Município, pelo período de 3 (três) meses, 
considerando a cotação de preços constante nos autos, e considerando que a 
contratação, pela sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa 
ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o 
limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, 
razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, conforme certidão 
constante nos autos, DISPENSO A LICITAÇÃO com fundamento no artigo 24, 
caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de R$ 17.150,00 (dezessete mil 
cento e cinquenta reais) em favor de   D. GOMES DA ROCHA E CIA LTDA ME, 
CNPJ: 11.092.297/0001-89.       

Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus 
termos e atos.  

Publique-se o presente ato de dispensa. 
Florida, 2 de janeiro de 2018. 

 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

 
 
 
 
PREFEITURAMUNICIPAL DE  SANTO INACIO  
SANTO INACIO – ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 76.970.375/0001-46 
 
 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019-PMSI 
Objeto: Aquisição de Pedra britada graduada e Pó de 
pedra.  Data : 22/01/2019  Abertura : 9:00 hrs. 
Informações complementarese aquisição do Edital 
Fone ( 044 ) 3352.1222 . 
Sto Inácio Pr., 08 deJaneiro de 2.019.  
 
Ciro Yuji Koga  
Depto Licitação 
 
 

 
 
PREFEITURAMUNICIPAL DE  SANTO INACIO  
SANTO INACIO – ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 76.970.375/0001-46 
 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOSN°  001/2019-PMSI 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de mão-de-obra para manutenção e reforma 
de Prédios Públicos.  Data : 25/01/2019.  Abertura : 
9:00 hrs. Informações complementares  e aquisição do 
Edital Fone ( 044 ) 3352.1222 . 
Sto Inácio Pr., 08 deJaneiro de 2.019.  
 
Ciro Yuji Koga  
Depto Licitação 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, com endereço na Praça 
Santa Cruz, nº 249 - Centro, em São Jorge do Ivaí – Paraná, comunica aos 
interessados que se encontra aberta a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial 
nº 001/2019 no Departamento de Licitação, situado à Praça Santa Cruz, nº 249 - 
Centro, 1º andar, Edifício Anexo, para Aquisição de 01 (um) Trator Agrícola (4x4), 
novo de serie, zero hora, destinado a melhoria de produtividade dos agricultores 
familiares do Município de São Jorge do Ivaí, conforme quantidades e 
especificações constantes do Edital, inclusive seus anexos, notadamente o 
Anexo I, que veicula o Termo de Referência. O Edital de Pregão Presencial nº 
001/2019 completo encontra-se à disposição dos interessados no site do município 
www.pmsjivai.pr.gov.br que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as 
alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/98, e Lei Federal nº 
10.520/02 de 17 de julho de 2002 e alterações subsequentes. Horário da entrega dos 
documentos de habilitação e da proposta comercial: até as 08h 30min do dia 23 de 
janeiro de 2019. Horário da abertura dos envelopes: às 09:00 horas do mesmo dia. 
 
São Jorge do Ivaí/PR, 08 de janeiro de 2019. 
 
Francisco Carlos Navarro 
Secretário Municipal de Administração 

documentos de habilitação e da proposta comercial:
janeiro de 2019. Horário da

São Jorge do Ivaí/PR, 08

Francisco Carlos Navarro
Secretário Municipal de 
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 A distribuição de au-
las para os professores da 
rede estadual de ensino do 
Paraná para o ano letivo de 
2020 acontecerá ainda em 
2019, em novembro. A dis-
tribuição ocorria em janeiro. 
Com a medida, os professo-
res já saberão como ficará 
organizado o próximo ano 

Educação vai priorizar diálogo com professores

letivo deles, antes de saírem 
de férias. O anúncio foi feito 
durante a primeira reunião 
entre o secretário de Estado 
da Educação e do Esporte, 
Renato Feder, com repre-
sentantes da APP Sindicato 
e com o deputado estadual 
Professor Lemos.
 “Faremos a distri-

buição antes do fi nal do ano 
para que o professor já saia 
de férias sabendo como será 
o seu ano seguinte. E, no 
início do ano letivo, caso haja 
necessidade, haverá distri-
buição de aulas residuais de 
eventuais turmas que sejam 
consolidadas após este pro-
cesso”, explicou Feder.

 Outros temas debati-
dos na reunião foram a revi-
são do número de professores 
que dão aula em mais de uma 
escola; a jornada de trabalho; 
critérios para distribuição de 
aulas extraordinárias e a hora-
atividade, entre outros.
 Sobre a hora ativida-
de, uma das principais reivin-

dicações da categoria, Feder 
explicou que pretende, ao 
longo deste ano, promover um 
debate com os professores 
e diretores de escolas para 
construir um modelo de uso 
da hora-atividade que seja 
mais proveitoso tanto para 
os professores quanto para a 
rede de ensino. “Vamos pen-

sar juntos este modelo para 
que seja colocado em prática 
a partir de 2020”, garantiu.
 Feder  sa l ien tou 
ainda que o trabalho da 
secretaria vai priorizar a 
valorização do professor, 
com promoções, cursos de 
formação fora do país e or-
ganização da vida letiva.

 O Laboratório de 
Análise de Alimentos da 
Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), que integra 
o Programa de Atendimento 
à Sociedade (PAS), desen-
volve análises e pesquisas 
sobre produção de alimen-
tos funcionais e nutritivos, 
fortalecendo a extensão 
universitária, bem como a 
geração de conhecimento.
 A iniciativa reforça o 
pioneirismo da universidade 
em gerar transferência de 
tecnologia, além de contri-
buir para a formação de mão 
de obra qualifi cada.
 O Laboratório está 
vinculado ao Departamento 
de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos do Centro de Ci-
ências Agrárias da UEL. De 
acordo com a professora 
Wilma Spinosa, do Depar-
tamento de Ciência e Tec-
nologia de Alimentos, que 
coordena as atividades, o 
Laboratório é um prestador 
de serviços, incluindo não 
apenas avaliação de produ-
tos, mas diversos serviços 
relacionados ao processo 
produtivo, como boas práti-
cas de fabricação, armaze-
namento e atendimento a 

Laboratório de Alimentos da UEL fortalece extensão universitária

questões normativas, entre 
outros.
 Além de atividades 
de ensino desenvolvidas na 
graduação e pós-graduação, 
dentro dos cursos de Far-
mácia, Zootecnia, Biologia 
e Química, o setor oferece 
serviços a pequenos e mé-
dios empresários. Entre as 
atividades desenvolvidas 
estão análises físico-quí-
micas e microbiológicas de 
alimentos para a indústria 
de bebidas, panificação, 
carnes, leite, entre outras.
 A professora Wilma 
Spinosa explica que esses 
serviços são solicitados por 
pessoas físicas e jurídicas 
de diferentes segmentos - in-

dústria, cozinhas industriais, 
cozinhas-piloto, fábricas de 
ração, restaurantes e Vigi-
lância Sanitária.
 “O PAS tem mais de 
20 anos atendendo a micro 
e pequena empresa do Es-
tado e de outros lugares do 
Brasil”, diz a professora Spi-
nosa. Segundo ela, ao longo 
do tempo o perfi l do cliente 
foi mudando, lá no início 
o serviço mais requisitado 
era a emissão de laudos de 
composição centesimal de 
alimentos, que era muito 
usado em licitações. “Hoje, 
fazemos análises físico-
químico e microbiológica 
de alimentos, com orienta-
ções específi cas, como por 

exemplo qual conservante 
é recomendado para deter-
minado alimento ter maior 
durabilidade”, afi rmou.
 O Laboratório de 
Análise de Alimentos da UEL 
recebeu entre 2015 e 2017 
uma média de 300 amos-
tras. Dentre os produtos de 
maior demanda de análise 
estão carnes, água, refrige-
rante, pães, cafés, vinagres, 
mel, cachaça, bolachas, pol-
pas de frutas, sobremesas 
geladas.
 ANÁLISE - O proces-
so tem início com o atendi-
mento ao cliente, sempre 
ligado ao setor de produ-
ção e comercialização de 
alimentos. O interessado 

recebe da equipe do La-
boratório informações de 
como encaminhar amostras, 
tanto para as determinações 
físico-químicas, como para 
as microbiológicas.
 As orientações se-
guem padrões técnicos, 
assegurando as boas práti-
cas de laboratório (BPL). As 
amostras são recebidas em 
porções e recipientes distin-
tos para avaliação química 
e microbiológica respectiva-
mente.
 No momento do re-
cebimento da amostra são 
necessários pesquisa e co-
nhecimento sobre legislação 
para orientar o interessado 
quanto às determinações 

analíticas pertinentes ao 
produto alimentício a ser 
avaliado. A partir deste le-
vantamento prévio emite-se 
o orçamento detalhado do 
serviço em questão.
 As metodologias 
analíticas para os alimentos 
destinados ao consumo hu-
mano são baseadas em pu-
blicações do Instituto Adolfo 
Lutz, no Manual de Métodos 
de Análise Microbiológica de 
Alimentos e Água.
 A Agência Nacional 
da Vigilância Sanitária de-
fi ne os critérios e padrões 
microbiológicos para alimen-
tos, indispensáveis para a 
avaliação das Boas Práticas 
de Produção de Alimentos 
e Prestação de Serviços, 
da aplicação do Sistema de 
Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle e da 
qualidade microbiológica 
dos produtos alimentícios, 
incluindo a elucidação de 
Doença Transmitida por Ali-
mentos.
 Além das referên-
cias, a equipe do Laboratório 
segue métodos recomenda-
dos pela Offi cial Method of 
Analysis, Métodos Analíticos 
Oficiais para Controle de 
Produtos de Origem Animal e 
seus Ingredientes. Também 
são consideradas resoluções 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e 
demais legislações do Insti-
tuto Nacional de Metrologia 
(Inmetro). O resultado das 
análises é emitido na forma 
de laudo técnico, baseado 
nas legislações e parâme-
tros técnicos recomendados 
para cada tipo produto.
 SERVIÇO: Nome: 
Laboratório de Análise de 
Alimentos. Endereço: Cen-
tro de Ciências Agrárias/
Câmpus UEL. Telefone: (43) 
3371-4585.
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Rua Presidente Getúlio Vargas – 177 – centro – CEP: 87.185-000 – CNPJ. 75.731.000.0001/60 – FLORAÍ - PARANÁ - TEL: (44) 3242 - 8300 
 

EDITAL Nº 003/2019 
 
                           O Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, através do Departamento 
da Administração e Planejamento,  convoca a pessoa abaixo relacionada para comparecer – 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste Edital – na Divisão de 
Recursos Humanos, munida de cópias xerográficas dos documentos adiante 
especificados, com vistas a assumir o cargo para o qual fora aprovada no CONCURSO 
PÚBLICO nº 001/2014, realizado em 18.01.2015. 
 

A não apresentação dos documentos, descritos neste edital de 
convocação, importara na eliminação dos candidatos classificados no concurso. 
 
CARGO: PROFESSOR 
INSC. Nº NOME DO CANDIDATO CLAS. Nº 
63800250  SHEILA REGINA DA SILVA NOSTALIS       24º 

63800047  SIMONY CRISTINA MARIN       25º 
63800248  ROSANGELA ROJAS POPPI VICENTIN       26º 

 
Documentos Necessários: 
 
-    Comprovante de residência 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social 
- Carteira de Identidade 
- CPF – Cadastro de Pessoa Física 
- Título de Eleitor - (comprovante de votação da ultima eleição) 
- Certidão de Casamento ou Nascimento 
- Certidão de Reservista 
- Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos 
- Carteira de Vacinação de filhos menores de 14 anos 
- 1 (uma) foto 3 x 4 - (recente e tirada de frente) 
- Certificado de Escolaridade exigido para o cargo 
- Atestado Médico de aptidão Física e Mental  

 
Paço Municipal "Osvaldo da Silva", aos 08  dias do mês de janeiro  de 2019. 

 

 
 

ROSELI APARECIDA LEITE MOLINA 
Deptoº de Pessoal 

Matricula Funcional: 07 

 
 

FAUSTO EDUARDO HERRADON 
Prefeito Municipal 
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Dezembro emocionante 
para os Inajaenses

No dia quinze de dezem-
bro Inajá teve a honra 
de receber o TRIO “Dis-

cípulos da TV Novo Tempo” de 
Brasília no Clube Recreativo 
Inajaense;  a abertura foi feita 
com o Prefeito Cleber Silva , a 
Primeira Dama Priscila Dutra 
e demais integrantes da ig-
reja Adventista do Sétimo 
Dia de Inajá, cantando. Em 
seguida o Trio teve uma con-
versa informal com os con-
vidados e o musical trouxe 
momentos de fraternidade.  
Na mesma semana, autori-
dades e público de Inajá pres-
tigiaram  as apresentações 
das oficinas do CRAS, Ballet 
com a professora Clezeide, 
o  Professor Jeferson Diego, 
com o Hip Hop, que foi muito 

No dia dezenove de dezembro Simone 
Diego Moraes com a ajuda do Poder Ex-
ecutivo junto à Assistência Social  ofere-

ceram um delicioso jantar em confraternização 
com os funcionários e voluntários da Biblio-
teca Irineu do Valle, onde as cozinheiras foram 

Sueli do restaurante “Mistura de Sabores” e 
a  mãe da Bibliotecária Simone. A professora 
e contadora de histórias Luciane Dos Santos 
Moreira, que contou uma história: Raimundo, 
O  Coveiro para encerrar a confraternização. 
Todos os participantes ficaram agradecidos. 

Logo após no dia vinte de dezembro as 
equipes da Assistência Social,  a prefeit-
ura  e demais voluntários fizeram muitas 

crianças felizes com desfile pelas ruas da ci-
dade em carro aberto  de personagens que 
encantaram as crianças e até os adultos, de-
pois entrega de presentes, em concentração 
no Clube Recreativo Inajaense, quando  o “Pa-
pai Noel” (por  Elias Junior), o “Mickey Mouse” 
(com o voluntário Johnny Adrian), as irmãs 

Ângela e Angélica como as irmãs “Frozen” e 
a Professora Luciane Dos santos Moreira com 
a personagem “Branca de Neve”. A criançada 
tirou fotos com os personagens, receberam 
os presentes e ainda tinham direito a pipoca, 
refrigerante e demais alimentos. Foi lindo! E a 
cidade de Inajá  só tem a ganhar com inicia-
tivas assim. Parabéns a todos os envolvidos 
direta e indiretamente para que todos esses 
eventos acontecessem com excelência.

Jardim Olinda foi palco de 
mais uma edição do evento 
que já se tornou tradicional 

no município e se encontra in-
clusive no calendário turístico 
e religioso. O evento que surgiu 
no ano de 2016 se encontra 
em sua 3ª edição e se realizou 
no domingo dia 16 de dezem-
bro contando neste ano com a 
presença de mais de 300 pes-
soas que se reuniram no Salão 
Paroquial para louvar, agrade-
cer, clamar o Espírito Santo e 
juntos realizarem um grande 
momento de adoração a Jesus. 
O evento é organizado pela Mis-
são Som da Paz e Comunidade 
Católica. Este ano contou com 
a participação do Ministério 
Reflexo de Deus e dos prega-
dores Edvaldo e Astromar Bra-
ga que é idealizador do projeto 
dos Acampamentos Católicos 
no Brasil e viaja por todo o país 
e exterior em seu trabalho mis-
sionário de anunciar o Evan-
gelho de Jesus Cristo.

Desde os primeiros minu-
tos já era possível perceber a 
alegria contagiante no rosto das 
pessoas  presentes que não 
se intimidaram com o calor e 
juntos dançavam, cantavam, 
louvavam, rezavam e exaltavam 
o nome de Deus. Pessoas das 
mais variadas idades, desde cri-
anças até idosos se fizeram pre-
sentes nesse grande momento 
de graça. Embora o evento seja 
organizado pela comunidade 
católica também estiveram pre-
sentes pessoas do seguimento 
evangélico que deixaram suas 
diferenças de lado e se uniram 
por um propósito muito maior, 
adorar ao todo poderoso e exal-
tar o nome de Jesus.  

Este ano além da tradicional 
Noite de Louvor houve também 
durante todo o sábado e do-
mingo o 1º Retiro Kairós onde 
aqueles que quiserem vivenciar 
uma experiência ainda mais 
profunda com o amor de Deus 
puderam o fazer sendo conduzi-
dos pela Missão Som da Paz em 
parceria com a Missão Fábio 
Gomes. Foram dias de intensa 
oração, pregações, momento 
de espiritualidade e muito lou-
vor sobe a supervisão do pároco 
Padre Eduardo Belotti. 

Os organizadores do evento 
consideram que “Com toda 
certeza o agir de Deus foi mar-
avilhoso do inicio ao fim. São 
mais de três meses de prepa-
ração envolvendo cerca de 80 
pessoas na organização e pu-

3ª Noite de Louvor Kairós reúne 
centenas de pessoas em Jardim Olinda 

demos perceber como tudo se 
realizou na maior tranquilidade 
e com muitas bênçãos sendo 
derramadas. Todo esforço é 
valido para anunciar a palavra 
de Deus. Agradecemos a todos 
os patrocinadores, prefeitura 
de Jardim Olinda, Câmara de 
Vereadores e todos que direta 
ou indiretamente contribuíram 
para a realização do evento. 
Esperamos que ano que vem 
ainda mais pessoas possam 
experimentar da Graça de Deus 
por meio do Kairós.”.

Estiveram presentes pes-
soas de toda a região entre as 
cidades: Teodoro Sampaio –SP, 
Paranavaí, Paranapoema, Ita-

guajé, Cruzeiro do Sul, Nova Es-
perança, Inajá e Jardim Olinda. 
O evento encerra as atividades 
religiosas da Paróquia que já 
passa a se organizar para os 
projetos de evangelização de 
2019 incluindo o 4º Kairós. De 
forma impressionante o menor 
município do Estado do Paraná 
se mostra um gigante na re-
ceptividade, acolhida, força de 
vontade e determinação na re-
alização de um grande evento 
que não visa fins lucrativos e 
em tempos tão difíceis para o 
país se mantém firme em seu 
propósito de evangelizar, tudo 
isso graças a Deus e a persever-
ança dos fiéis envolvidos. 

aplaudido por todos e fez uma 
apresentação para encerrar. O 
Karatê com o professor (Sen-
sei) Cláudio Estevan . Apresen-
tação do professor André “Es-
querdinha” como é conhecido 
no meio do futebol que veio 

para acrescentar mais ao es-
porte e uma dinâmica da bexiga 
com frases que os participantes 
das oficinas escreveram para 
as famílias, com a professora 
de teatro Cleide. E aperitivos 
deliciosos para todos.

➲
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Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
São Jorge do Ivaí realiza Formatura de Ballet

O Grupo Municipal de Dan-
ça Ponta do Pé de São 
Jorge do Ivaí realizou na 

noite da sexta-feira (21/12),  
cerimônia de entrega de  Certi-
ficados às  Formandas; Amanda 
Vançan Mobilia, (16 anos),  
Bruna Andrade Costa (17 anos ) 
e Rafaela Canuto Jorra(19 anos)  
integrantes do referido grupo de 
dança do município.

A solenidade ocorreu no 
Centro Cultural Professora Maria 
Aparecida Moreno Picoli. Antes 
da entrega dos Certificados, o 
Grupo de Dança emocionou a 
platéia, proporcionando uma 
retrospectiva da apresentação 
de O Mágico de Oz, tendo como 
professora a bailarina Fabiana 
Ribeiro, que ministra aulas no  
Centro Educacional Professora 
Vilma Panont Barbosa, inaugura-
do no ano de 2012, na gestão do 
ex-prefeito Milton Muzulon que 
se fez presente ao evento acom-
panhado da esposa Olineti.

O Grupo Dança Ponta do Pé, 
apresentou-se nos anos de 2016 
e 2017, sendo classificado para 
a final da Mostra Paranaense 
de Dança, apresentando-se 
no Teatro Guaíra em Curitiba. 
Participaram também do Festi-
val de Dança de Cianorte e no 
Street Culture Brasil em Mari-
alva, com as formandas tendo 
a oportunidade de conhecer a 
Escola de Teatro do Bolshoi, na 
cidade de Joinvile.

Para a Professora Fabiana: 
“O grande dia chegou meninas 
e como esperamos por este dia, 
foram anos de muita dedicação, 
foram acúmulos de bolhas, un-
has encravadas e surgimento de 
calos, isso faz parte sim, mas não 
supera o elo que criamos neste 
ano de convivência. É um projeto 
que muito significa para mim, 
amo cada uma de um jeito muito 
especial e espero que contem 
sempre comigo. Eu amo vocês”.

A formanda  Amanda Van-
çan Mobilia, muito emocionada: 
“Agradeço ao Prefeito e a Secre-
tária de Educação, por todo 
apoio dado ao Projeto das aulas 
de ballet. Por terem acreditado 
desde o início, proporcionando 
nossa ida a Curitiba. Agradeço 
também ao meu pai Milton Mo-
bilia por toda preocupação nos 
detalhes das apresentações. 
Serei eternamente grata.

Bruna Andrade Costa, tam-
bém formanda: “Professora 
Fabiana, agradeço-a por estar 
com a gente há tanto tempo, a 
cada ano, uma nova conquista, 
sonho que está se tornando em 
realidade, mas nada disso teria 

acontecido se não fosse por ela, 
passando todo conhecimento e 
a cada apresentação a nossa 
evolução é nítida. Uma coisa que 
começou tão pequena, atual-
mente tem muitos jovens partici-

pando. O grupo na Ponta do Pé é 
a nossa segunda família.

Rafaela Canuto Jorra: 
“Agradeço aos nossos pais, pe-
los grampos e redinhas de ca-
belo, pelas meias e sapatilhas 

também, foram muitas. Vocês 
são a nossa base e graças ao 
apoio de vocês é que estamos 
aqui, concluindo uma bela eta-
pa em nossa vida. É por causa 
do incentivo de vocês, nos tor-

namos fortes para batalharmos 
por nossos sonhos”.

O Prefeito André Bovo, vi-
sivelmente emocionado registrou: 
“Uma semana cheia de atividades 
e a emoção de tudo isso, nos faz 

Salva Vida de Rodeio “Cigano” já foi arremessado por touro e sai ileso
Quem acompanha as pro-

vas de montarias nos 
rodeios não faz idéia de 

quem são os salva-vidas que se 
aproximam do touro enfurecido, 
logo após o peão ir ao chão, 
porque foi derrubado ou por 
ter cumprido os oito segundos 
obrigatórios sobre o animal.

A presença destes heróis 
das arenas teve início na dé-
cada de 1970, quando o peão 
Tião Procópio trouxe para o 
país a “Corda Americana”, mo-
dalidade usada na montaria em 
touros nos Estados Unidos.

O pioneiro também foi o 
responsável pela inclusão dos 
salva-vidas nas arenas, como 
explica   Yago Francisco Palicer 
Amaral  que tem o pseudôni-
mo de “CIGANO”, nascido em 
Jardim Olinda: “EU SOU SALVA 
VIDA DE PEÃO DE RODEIO”  de 
26 anos de idade, sendo 05  
deles no suporte aos atletas 
dos rodeios.

Ele conta que ajuda o peão 
a sair da arena em segurança e 
o mais incrível é que na maio-
ria dos eventos ele conta com a 
presença de sua mãe Luci (out-
ra pessoa de Sangue nos Olhos) 
que registra estes momentos 
seja na filmagem  ou num “clic” 
fotográfico, sempre com foco no 
meu trabalho. 

Com muita “propriedade”, 
Cigano conta seguramente:

Já participei de muitos ro-
deios, mas os realizados no 
Estado do Mato Grosso são os 
que mais reconhecem nosso 
trabalho, seja pela organização 
que nos pagam bem e o Peão 
que ao se sentir salvo, nos vem 

abraçar e agradecer... Eu pro-
priamente me comparo ao Go-
leiro de futebol, se passar um 
gol o goleiro é o culpado, poucos 
reconhecem que o adversário 
tem talento. O Salva-Vidas c de 
Rodeio tem este desafio, se o 
touro pisotear o peão, o descui-
do foi o do salva vida, portanto 

só mesmo quem está dentro 
da área, seja Juízes, Comissão, 
pessoal do brete, estes sim, sa-
bem dar esta “NOTA” nem sem-
pre até o narrador de rodeio 
consegue perceber este detal-
he, pois o objetivo é ilustrar o 
momento, daí o nosso trabalho 
ser de muita dedicação e res-

peito para com o colega peão.
Cigano declara: “Já fui ar-

remessado no brete por touro 
furioso, nunca tive problemas 
graves, só escoriações. Tenho 
meus patrocinadores, Ra-
dade, Eldorado Chapéus e o 
Vídeo Coice, que me vestem, 
uso chuteira America ganhada 

em competições, no Paraguai 
e Uruguai onde estive nas are-
nas. Não busco estrelismo, 
topo qualquer animal seja 
mocho ou chifrudo não tenho 
receio, tenho sim respeito e 
faço o meu trabalho dentro 
daquilo que aprendi nestes 5 
anos no vai vem por mais de 

60 mil kms  rodados por esta 
Brasil à fora. 

A festa de rodeio geralmente 
é um grande espetáculo, que 
tem como protagonistas o boi 
e o peão. No entanto, muitos 
outros profissionais envolvidos 
no evento são de extrema im-
portância para que tudo ocorra 
de melhor maneira e em segu-
rança. Uma dessas pessoas 
é o Palhaço de Rodeio, muito 
diferente do Salva Vida do 
Peão. Essa expressão Palhaço 
de Rodeio  é considerada ofen-
siva por alguns profissionais da 
área, mas tem um motivo bem 
significativo para existir, o Pal-
haço tem a forma de entreteni-
mento. O Salva Vida não.

Yago que é filho de Luci e 
Francisco Monteiro Amaral e 
diz;”  Sempre sonhei  em ser  
Peão de Rodeio,  mas depois 
de um acidente de transito, tive 
que me  afastar das arenas, 
mas dei um jeito de voltar para 
esta  paixão novamente, os ro-
deios, só que agora como Salva-
Vidas. Um trabalho que é muito 
perigoso, colocando a vida em 
risco para ajudar os compan-
heiros. Sei  que estou  ali para 
dar a vida pelo companheiro. 
Yago ou Cigano, sabe perfeita-
mente que a profissão “Salva Vi-
das de Rodeio” , popularmente 
tratados como “Anjos  das Are-
nas”  ainda não é reconhecida 
oficialmente,mas , está filiado 
a  maior entidade da classe – 
UNSVR – União Nacional dos 
Salva Vias de Rodeio, entidade 
que busca junto à  esfera gover-
namental federal, a regulamen-
tação da classe. 

ser fortes. O apoio de todos foi 
possível, especialmente ao poder 
legislativo e ao ex-prefeito Milton. 
A formatura dessas alunas é a 
culminância de um sonho que se 
realiza e este projeto foi idealizado 
e sonhado pelo Prefeito Milton, 
em 2012 e teve a competência 
e sabedoria de construir este 
espaço. Eu sendo atual prefeito, 
tenho esse direito de sonhar jun-
tos, semeando para tornar tudo 
realidade, com Deus nos colo-
cando no caminho de pessoas 
especiais”. Finaliza agradecendo 
ao secretário Milton e a professora 
Fabiana pelo projeto maravilhoso, 
lembra que não há somente uma 
relação contratual, mas uma dedi-
cação e um amor e isto é funda-
mental para o sucesso do projeto, 
com hoje passando de uma cen-
tena de alunos.

O ex-prefeito Milton Muzu-
lon: “Parabenizo as formandas, 
seus pais, a professora e prin-
cipalmente São Jorge do Ivaí. 
Lembro que o projeto quando 
chegamos na prefeitura, no 
primeiro mandato, eu era muito 
cobrado por muitas criancinhas 
e acabamos criando este es-
paço, pensando em termos um 
espaço para o balé, em projetos 
sociais, educativos, recreativos, 
educação em tempo integral 
e conseguimos que as coisas 
dessem certo. Observando hoje 
estas jovens nem dá para saber 
se foi uma delas ainda menina 
que falou comigo. Este projeto 
chegou muito alto e eu como 
prefeito, nunca negando minha 
origem na agricultura, lançamos 
uma semente que hoje estamos 
colhendo um belo fruto.

POSSIBILIDADES para o desenvolvimento da dança de Ballet são colocadas pelo Paço Municipal de São Jorge do Ivaí

ALUNAS DE SÃO JORGE DO IVAÍ concluem curso, apresentando espetáculo de 
Ballet baseado em contos infantis

PROGRAMA GRATUITO DE BALLET da Prefeitura de São Jorge do Ivaí completa 
seis anos promovendo a inclusão social

AMANDA Vançan Mobilia (16 anos) BRUNA Andrade Costa (17 anos) RAFAELA Canuto Jorra (19 anos)

  

YAGO FRANCISCO Policer Amaral, psedônimo “Cigano”, verdadeiro Salva-vidas que 
se arrisca nas arenas para segurança de peões de rodeio, ele é de Jardim Olinda

COMO SEMPRE GOSTEI de montarias, decidi ser salva-vidas e estou até hoje, há 
5 anos”. Entre as lições como salva-vidas, “Cigano” diz que a confiança é o fator 
determinante para o sucesso do trabalho

➲

Nova Esperança   9 de janeiro de 2019   quarta-feira Nova Esperança: Edição 3033   Colorado: Edição 2122 07



Nova Esperança | 09 de Janeiro de 2019 | Quarta-feira Nova Esperança: Edição 3035 | Colorado: Edição 2122 07

Quem acompanhou a história 
da situação do Caixa da 
Prefeitura em  Santo Iná-

cio há dois anos atrás, hoje pode 
ficar espantado positivamente 
com a situação atual, visto que a 
atual Administração (Júnior Venc-
eslau Prefeito - Elisângela Calvo, 

Vice-Prefeita 2017/2020) colo-
caram os números em dia e con-
seguiram trazer o maior volume 
de recursos extras em um único 
ano de mandato. 

Conforme eles  mesmo re-
latam, este sucesso de deve à 
parceria entre os gestores, o 

Administração de Santo Inácio se destaca superando crise
COM BUSCA DE RECURSOS EXTRAS E GESTÃO RESPONSÁVEL DO CAIXA DA PREFEITURA, MUNICÍPIO  VIVE UMA NOVA HISTÓRIA

COLOCAR A CASA EM ORDEM é essencial para termos dinheiro de fora e em Caixa 
para realizar o que o Povo precisa

OUTRA GRANDE PARCEIRA É A VICE-PREFEITA ELISÂNGELA CALVO que não mede 
esforços para atender bem a população e sempre está ao lado do Prefeito nas 
Conquistas e buscas

ex-prefeito João Venceslau que 
atua na condição de Secretário 
da Administração, e toda equipe 
administrativa que se dedicam 
fortemente às conquistas para 
a Cidade, bem como do apoio 
dos Vereadores que apoiam os 
avanços para o Município. O Pre-
feito Júnior Venceslau relata que 
uma parceria política assim faz 
toda diferença, até por que algu-
mas vezes dividimos as tarefas 
e podemos estar em dois ou 
mais lugares ao mesmo tempo 
buscando benefícios para nossa 
população, relatou o Prefeito.

Os principais desafios a ser-

em superados pela atual Gestão 
foram as dívidas deixadas em 
caixa, índice da despesa de pes-
soal altíssimo, impossibilidade 
de contratações, necessidade 
de atendimento na Educação 
e Saúde, convênios cancelados 
por falta de pagamento  e falta 
de crédito na praça. Tudo isso 
gerava uma total dificuldade 
de atender a população. Mas o 
Prefeito e sua equipe tomaram 
uma decisão que pouquíssimos 
tem coragem: Atender a Lei 
de Responsabilidade Fiscal e a 
Constituição Federal e colocar a 
casa em ordem, mesmo tendo 

INAUGURAÇÃO do Laboratório de Arqueologia

REVITALIZAÇÃO de Espaços Públicos

INSTALAÇÃO de Área de Lazer na Vila Rural

ENTREGA DE VEÍCULOS NOVOS aos pacientes da Saúde, Para transporte de pa-
cientes com conforto e segurança

INAUGURAÇÃO do Centro de Convivência de Santo Inácio

VILA RURAL Vista Alegre com ATI

VISITA DO PREFEITO e Vice-prefeita à Feira de Ciências local

ENTREGA DE REFEITÓRIOS infantis na Escola Bom Pastor

APOIO AO ESPORTE de Rendimento de Santo Inácio

CAPACITAÇÃO de Servidores da Saúde

REVITALIZAÇÃO de Espaços Públicos. Centro Administrativo Sol Nascente

RESGATE do Projeto Banda Marcial com avanços

ENTREGA DE PÁ carregadeira totalmente reformada

UNIFORMIZAÇÃO e valorização Equipe Serviços Públicos

CRIAÇÃO E desenvolvimento da Escola de Futebol Furacão Profissional

CRIAÇÃO DA Escolinha de futebol parceria com o Furação

REVITALIZAÇÃO do Ginásio de Esportes para incentivar o Voleibol e Futsal

EQUIPE FEMININA de Futsal do MunicípioCRIAÇÃO DA Equipe de Futsal do Município

que tomar ações que custariam 
muito para todos, inclusive o 
próprio Prefeito que reduziu o 
próprio salário mesmo não tendo 
a obrigação legal de fazer isso.

Mas a vitória era visível, 
com a casa em ordem é pos-
sível fazer planos e cumpri-
los, destacou o Secretário de 
Desenvolvimento Municipal, 
Rodirlei Guimarães Pereira que 
já trabalha com o grupo político 
do Prefeito há anos.

João Venceslau, atual Secre-
tário e ex-prefeito relata que 
o trabalho é exaustivo muitas 
vezes, pois para conseguir um 
recurso são muitas viagens e 

muitas horas de dedicação em 
Curitiba e Brasília e nem sem-
pre o Povo reconhece, mas, que 
fazer o bem à quem precisa e 
ver a cidade crescendo e mel-
horando faz toda diferença e 
renova a satisfação.

Outra grande parceira é a 
Vice-Prefeita Elisângela Calvo 
que não mede esforços para 
atender bem a população e 
sempre está ao lado do Prefeito 
nas Conquistas e buscas. Para 
finalizar o Prefeito Júnior Venc-
eslau destaca as várias obras 
que a População recebeu ness-
es dois anos e tudo mais que 
receberá em breve.
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 A Prefeita de Paranacity 
Sueli  Terezinha  Wonderbrook 
agradece  a todos os munícipes 
pela confi ança  nela deposita-
da. Agradece a participação 
da Câmara de Vereadores, na 
pessoa do seu Presidente Jés 
Carlete Júnior que conduziu 
com carinho e esmero estes  
dois anos de convivência e 
bom relacionamento  entre os 
dois poderes tendo como foco 
o apoio e desenvolvimento dos 
projetos que transitaram naque-

Prefeitura de Paranacity agradece a 
participação dos parceiros da administração

la casa de leis, especialmente 
os em benefício do povo. 
 Estende seus agradeci-
mentos ao Vice Prefeito Rodolfo 
Vismar, aos Secretários e todos 
os demais envolvidos na admi-
nistração, deixa o agradecimen-
to e respeito, por entender que 
tiveram momentos difíceis, mas 
que com garra e determinação, 
juntos venceram e continuarão 
a vencer os obstáculos, também 
neste novo novo ano que se ini-
cia, com as bênçãos poderosas 

de Deus.
 A Prefeita lembra que 
entre outras aquisições, no de-
correr dos dois anos, foi possível 
a compra de trator, caminhão 
pipa, caminhão compactador 
para coleta do lixo e uma saveiro  
para a agricultura
 E para o próximo  ano 
dois micro ônibus, 3 pás carre-
gadeiras, uma vassoura para 
varrer ruas e um caminhão  para 
coleta  de lixo reciclado , tudo 
autorizado e em licitação. 
 Escolas em reforma. 
Centro de Educação Infantil 
“Doce Infância”, asfaltos novos 
e muitas outras  conquistas  em 
andamento, sempre consciente, 
dando um passo de cada vez.
 Faz questão de regis-
trar que a gestão municipal 
fecha o ano de 2018,  com 4 
novos veículos para atender a 
saúde, sendo um deles uma 
Spin com 7 lugares e três gols e 
também um novo veículo para a  
APAE, esta que foi contemplada 
com um carro Ônix  0 km. Distribuidor de Esterco Líquido, Carreta de Silagen e Cortadeira de Cana

equipamentos disponíveis à agricultura familiar

➲
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Se você busca qualidade de vida, deseja sair 
do aluguel ou quer investir em uma casa para 
reunir amigos aos finais de semana, feriados e 

férias, o Condomínio Marinas do Paranapanema em 
Santa Inês é o lugar perfeito. Com acessibilidade to-
tal à margem do Rio Paranapanema para a passar 
dias agradáveis com familiares e amigos, o complexo 
oferece lazer completo, desde espaço para caminha-
das e as famosas ”magrelas” as bicicletas.  É uma 

oportunidade única de viver bem, desfrutar de mo-
mentos únicos com quem você gosta ou investir em 
um novo vetor de crescimento em Santa Inês.

Estar no Condomínio Marinas do Paranapanema 
em Santa Inês é uma experiência contagiante. Isto é o 
que afirmam  ex-condônimos ou seja ex-proprietários 
que por vários motivos particulares deixaram o convívio 
mas o tem como referência de um local cheio de paz, 
bem localizado, proporciona qualidade de vida e felici-

dade junto à natureza,  de  fácil  acesso e economiza 
dinheiro nas despesas de locomoção, facilitando a vida 
de moradores das selva de pedra como, Londrina, Mar-
ingá e Presidente Prudente(SP) de onde vem muitos 
proprietários, viverem estas festas natalina e final de 
ano. Localizado num dos Lagos do Rio Paranapanema ( 
Usina Hidroelétrica de Taquaruçu), onde os moradores  
pode-se pescar o ano inteiro. Da área total do Con-
domínio, apenas 40% é edificável, sendo a maior parte 

do espaço,  dedicado à  caminhadas junto aos jardins, 
trilha, recanto para meditação e toda a infraestrutura 
necessária para proporcionar qualidade de vida  num 
sistema de segurança bem apropriada, desde o acesso 
pelas portarias que são controladas 24 horas. Incom-
parável na região é a palavra que resume e define o 
Condomínio Marinas do Paranapanema de Santa Inês, 
constituído  para um conceito de vida planejado  para 
proporcionar qualidade de vida e felicidade. 

Na virada do ano de dois mil e dezoito para o ano 
de dois mil e dezenove, a Igreja Presbiteriana  
Renovada (IPR) de Inajá, com direção dos pa-

stores “Daniel Juvenasso e sua esposa Aline Melin”  
teve a honra de receber a “Cantora Daniely Nascimen-
to” que cantou lindamente e ministrou a palavra. Pes-
soa talentosa e simpática teve participação especial 
da sua priminha Amabily Vitória Moreira Nunes de oito 

anos cantando “O Céu Vai Descer”, o primeiro clipe 
de Daniely foi com esta música abençoada que fala 
nos corações de varias pessoas. O culto teve inicio as 
vinte e duas horas e foi ate as vinte e quatro horas. 
Logo após um jantar maravilhoso para todos os par-
ticipantes do culto da IPR de Inajá ao lado da igreja na 
casa do pastor Daniel Juvenasso. O culto da virada do 
ano foi impactante para muitos.

Igreja Presbiteriana Renovada de Inajá
recebe cantoras maravilhosas da região

No dia três de janeiro  iniciou a “Campanha Promessas” com a 
cantora Priscila Alves na IPR de Inajá. A campanha será cinco 
quintas-feiras. A Cantora e proletora Priscila Alves já esta no 

seu quinto CD. E também vende roupas evangélicas (Priscila Alves 
Elegance). A cantora possui uma voz maravilhosa e abençoada.

Daniely Nascimento, desde pequena já gostava 
de cantar. Foi criada pela sua avó que era da As-
sembleia de Paranacity, já trabalhou na roça como 

diarista, trabalhou de babá, e no frigorífico da região, 
Daniely foi dispensada deste frigorifico por viver can-
tando na hora do trabalho e pregar para os funcionários. 
Mas através do acerto da firma que conseguiu gravar seu 
primeiro CD em Maceió, ministrou a palavra na aldeia de 
Índios. Natural de Paranacity, com trinta anos no momen-
to, casada mãe de dois filhos. Daniely tinha cento e vinte 
um quilo ate janeiro de dois mil e dezoito( dificuldade de 
locomoção pelo peso e problemas de saúde) Quase de-
sistiu da sua carreira e do seu ministério na produção de 
seu CD não cabia na poltrona do avião. Hoje depois de 

uma cirurgia bariátrica esta no momento com sessenta 
e quatro quilos. Fez a cirurgia após sua segunda gravi-
dez que já foi um milagre, pois o médico já havia dito que 
ela não poderia ser mãe novamente, pois tinha vários 
miomas no útero. Mas ao fazer um dos últimos exames 
para bariátrica descobriu que estava grávida. Daniely 
disse que chorou mais de uma semana porque estava 
focada na cirurgia que iria fazer e no lançamento do clipe 
da música “O Céu Vai Se Abrir”. Tudo deu certo para a 
GLÓRIA DE DEUS. Após o nascimento de seu segundo 
filho com dois meses de nascido fez a cirurgia bariátrica 
em Curitiba. Daniely lançou seu segundo CD e segundo 
clipe: “Eu Libero”. Daniely esta sendo produzida pela NF 
Produções de Ney Fárias.

A Cantora Priscila Alves e casada tem um filho de oito 
anos chamado Felipe, nasceu prematura de sete me-
ses pesando novecentas gramas, sua mãe biológica 

por não ter condições financeiras a colocou para adoção. 
Um casal evangélico Marta e José que morava em um sí-
tio na Vila Silva Jardim Distrito de Paranacity, tinham um 
filho chamado Natanael e desejavam ter uma menina, 
mas dona Marta não podia ter mais filhos por problemas 
no coração, eles ficaram sabendo de Priscila e foram ate 
Cruzeiro do Sul buscá-la. Priscila relata que era a alegria da 
casa, não havia energia elétrica nem água encanada na 
região. Mas tinham Jesus e muito amor. José e Marta eram 
evangélicos, ele tocava violão e louvores, Priscila começou 

a cantar com três anos de idade na igreja, quando tinha 
onze anos o senhor José faleceu foi um momento muito 
difícil para a família onde Priscila se apegou mais com 
Jesus aos treze anos veio o primeiro CD, mudou para a 
cidade de Paranacity, na escola amigos e professoras 
a deram força e apoio para continuar e foram cinco Cds 
até agora, fez uma turnê pela Europa em dois mil e doze, 
Priscila mesma compõe sua canções, sempre viu a ne-
cessidade de se arrumar e se vestir bem, pois viaja muito 
e da palestras para mulheres, começou a vender roupas, 
e montou uma loja em sua casa, moda evangélica, Priscila 
Alves Elegance. Conhece sua mãe biológica e não guarda 
rancor, pois sabe que os caminhos de Deus são perfeitos.

AS CANTORAS DANIELY NASCIMENTO E PRISCILA ALVES, ENTREVISTADAS POR LUCIANE MOREIRA

FAMILIA DE DANIELY prestigiando e apoiando a cantora no 
culto (primas) Cleusa dos Santos Moreira, Mariana Sofia Mor-
eira Felix e Amabily Vitória Moreira Nunes

ORGULHO, CONFIANÇA E REFERÊNCIA
Condomínio Marinas do Paranapanema em Santa Inês
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PORTARIA Nº 003/2019 
 
 
 

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferias por Lei: 

 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º - CONCEDER aos funcionários públicos municipais, férias 

coletivas, conforme discriminação abaixo: 
 

FUNCIONÁRIO AQUISITIVO PERIODO DE GOZO 
ADEMIR MATHIAS DE OLIVEIRA 04/08/2017 a 03/08/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
ADRIANA CARVALHO DA SILVA 02/06/2017 a 01/06/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
ADRIANA FIAIZ DA SILVA 29/06/2018 a 28/06/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ADRIANA GONÇALVES DANTAS 19/07/2017 a 18/07/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
AGUINALDO  VICENTE DA SILVA 29/05/2018 a 28/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
AILTON EDU DE OLIVEIRA 14/09/2018 a 13/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ALDRIANO DE JESUS MATIAS 05/05/2018 a 04/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ALESSANDRO SILVA DIAS 01/06/2018 a 31/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ALICE ELIZETE OMODEI 04/02/2017 a 03/02/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
ALINE NUNES DANTAS 03/05/2018 a 02/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ANA LUISA SANTOS MARIANO 29/06/2018 a 28/06/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ANA PAULA DO SANTOS ARAUJO 30/09/2017 a 29/09/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
ANDRESSA DE CARVALHO SILVA 10/02/2018 a 09/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ANGELICA CANO DE SOUZA PARRON 30/09/2017 a 29/09/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
ANTONIA TIMOTEO DA SILVA FIGUEREDO 14/09/2018 a 13/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
APARECIDA ISABEL DE SOUZA 01/06/2017 a 31/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
APARECIDA PEREIRA DE FIGUEREDO 31/05/2017 a 30/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
APARECIDA SILVERIO RAMOS CANO 10/06/2017 a 09/06/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
AYRES TADEU BERTAZZO 05/03/2017 a 04/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
BERANDI BARBOSA DE OLIVEIRA 31/03/2018 a 30/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
BETÂNIA AZEVEDO DAS NEVES 01/08/2018 a 31/07/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
BIANCA GONCALVES AMORIN 30/07/2017 a 29/07/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
CAMILA PARRON CANO 31/05/2018 a 30/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
CAMILO BIANCHINI COSSITO 02/02/2017 a 01/02/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
CINIRA FAUSTINO DA SILVA 03/05/2018 a 02/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
CIRLEIA ALVES FERREIRA 10/01/2017 a 09/01/2018 01/01/2019 a 30/01/2019 
CLAUDIOMIR APARECIDO ANTUNES 05/03/2018 a 04/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
CLAUDOMIRO RAMOS DE SOUZA 06/03/2017 a 05/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
CLEIDE MARIANO FIGUEREDO 01/02/2018 a 31/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
CLEIDE SILVA DE OLIVEIRA 04/05/2016 a 03/05/2017 07/01/2019 a 05/02/2019 
CLENIO SOARES 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
CYNTHIA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA 01/11/2017 a 31/10/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
DAIANA BERTAZZO MACHADO 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
DAIANA BERTAZZO MACHADO 30/01/2018 a 29/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
DANIELA ROCHA RAPOSO DE MEDEIROS 31/05/2017 a 30/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
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DANILO ANDRIGO ROCCO 14/04/2018 a 13/04/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
DELAIR DE ARAUJO SANTOS 01/06/2017 a 31/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
DELICE ALVES RIBEIRO 02/02/2016 a 01/02/2017 07/01/2019 a 05/02/2019 
DEVANIR ALVES RIBEIRO MANIEL 02/06/2017 a 01/06/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
DIEGO AZEVEDO DAS NEVES 04/08/2017 a 03/08/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
DIOGO FERREIRA CRUZ 01/03/2018 a 28/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
DIRCEU MORAES 31/03/2018 a 30/03/2019 03/12/2018 a 01/01/2019 
DORIVANDER MARINHO LEAL 03/01/2018 a 02/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
EDILSON DA SILVA FERREIRA 06/03/2017 a 05/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
EDIMILSON DOS SANTOS 02/03/2018 a 01/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
EDNA APARECIDA LOPES 03/05/2018 a 02/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
EDSON DA SILVA 01/07/2017 a 30/06/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
EDSON JOSE DE OLIVEIRA 28/02/2017 a 27/02/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
EDUVIRGES DOS SANTOS SILVA 30/01/2018 a 29/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
EDVAN MIGUEL MONTEIRO 01/04/2018 a 31/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ELAINE DE OLIVEIRA LIMA 06/03/2017 a 05/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
ELENILDE CARVALHO DA SILVA 11/01/2017 a 10/01/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
ELIETE CRISTINA PARRON 19/06/2018 a 18/06/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ELIZETE PEREIRA DA SILVA 11/02/2018 a 10/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ELIZIO PEREIRA DA SILVA 29/06/2016 a 28/06/2017 20/12/2018 a 18/01/2019 
ELZA MARA PARRON 18/07/2018 a 17/07/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ELZIO JOSE GONÇALVES 30/09/2018 a 29/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ERCILIA TERESA PINAFFI DE SOUZA 30/01/2018 a 29/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ESTELINA PEREIRA DE MELO CONCEIÇÃO 03/10/2018 a 02/10/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ETIENE CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA 04/05/2016 a 03/05/2017 07/01/2019 a 05/02/2019 
FABIANA MALEZAN 19/10/2018 a 18/10/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
FATIMA APARECIDA SKIBA 30/01/2018 a 29/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
FLAVIA APARECIDA DA SILVA 02/11/2018 a 01/11/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
FLÁVIA FÉLIX DE SOUZA 21/08/2018 a 20/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
FLAVIO WELLINTON I PEREIRA 04/05/2018 a 03/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
FRANCINEIDE DIAS DOS SANTOS 11/02/2018 a 10/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
FRANCISCO FELIX DE SOUZA 30/03/2017 a 29/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
GERALDA SILVA DE OLIVEIRA CARLUCCI 10/04/2018 a 09/04/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
GICELE XAVIER COUTO 18/07/2018 a 17/07/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
GICELE XAVIER COUTO 03/03/2017 a 02/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
GILBERTO ALVES SOBRINHO 20/02/2018 a 19/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
HAROLDO OHNO 05/03/2016 a 04/03/2017 07/01/2019 a 05/02/2019 
HELIO VANDERLEI SOUZA 04/03/2018 a 03/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ISAURA APARECIDA BERNARDES 14/04/2017 a 13/04/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JADIR RODRIGUES ANTUNES 04/08/2017 a 03/08/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JAIR FERREIRA CRUZ 01/06/2017 a 31/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JAQUELINE ALVES DA SILVA 14/04/2017 a 13/04/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JAQUELINE BRONDANI MARQUES LEAL 10/02/2018 a 09/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
JESSICA TEIXEIRA DA SILVA 06/06/2018 a 05/06/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOAO SELI 31/03/2017 a 30/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOAO TIMOTEO DA SILVA 30/05/2017 a 29/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOELMA COSTA BARBOSA DE SOUZA 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
JORGE DOMINGOS M DA SILVA 31/03/2018 a 30/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOSE ALBERTO DE SOUZA 02/07/2017 a 01/07/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA BRITES 30/03/2017 a 29/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOSE APARECIDO CANO RISSATTI 04/05/2016 a 03/05/2017 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOSE APARECIDO DA SILVA 31/03/2018 a 30/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOSE FRANCISCO DA SILVA 03/05/2018 a 02/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOSE PEDRO ESPINOSA 01/06/2017 a 31/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOSEFINA APARECIDA SOARES 30/09/2018 a 29/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
JOSIMEIRE APARECIDA MORAES 01/05/2018 a 30/04/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
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JULIA DE SOUZA CARTACHO 02/06/2017 a 01/06/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 02/05/2017 a 01/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
JUNDI LOPES 11/02/2018 a 10/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
JUNDI LOPES 30/01/2018 a 29/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
JUSCINEIA NEVES DA SILVA 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
KELLY C O ARDUINI BERNABE 01/06/2017 a 31/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
KELLY C O ARDUINI BERNABE 10/04/2018 a 09/04/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO 14/05/2017 a 13/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
LEIDE CORDEIRO NINELO 05/03/2017 a 04/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
LENIRA TIMOTEO DA SILVA SANTOS 06/03/2017 a 05/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
LINALDA DOS SANTOS FERREIRA 31/03/2017 a 30/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
LIOZEL MATHIAS DE OLIVEIRA 27/02/2018 a 26/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
LUCIA OLIVEIRA DE LIMA 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
LUCIANA MINERVINO DO ANGELO 14/06/2018 a 13/06/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
LUCILENE NUNES GABRIEL 31/05/2018 a 30/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
LUCINEIA SIMOES DE ARAUJO 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
LUCINETE RODRIGUES DE SOUZA SANTOS 30/09/2018 a 29/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
LUIZ CARLOS JORGE 29/06/2017 a 28/06/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
LUZINETE LOURENCAO BEZERRA 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
LUZINETE LOURENCAO BEZERRA 14/04/2017 a 13/04/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MAISA CRISTIANE DE SOUZA 10/04/2018 a 09/04/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARCELA CALIQUIO MATHIAS 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARCELO SIMOES 04/05/2016 a 03/05/2017 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA ALVES DE GOIS 10/04/2018 a 09/04/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA ALZENIR DA CONCEICAO SANTOS 06/03/2017 a 05/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA APARECIDA DA SILVA 01/03/2018 a 28/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA APARECIDA DE MENEZES PEREIRA 29/06/2018 a 28/06/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA APARECIDA DE SOUZA 18/03/2017 a 17/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA CABRAL RODRIGUES 02/02/2017 a 01/02/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA CALDAS DE SOUZA 22/09/2018 a 21/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA DE FATIMA DIAS OLIVEIRA BATISTA 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA DE LOURDES SILVA LUIZ 31/07/2017 a 30/07/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA FROIS DE ARAUJO PEREIRA 30/09/2017 a 29/09/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA JOSE DOS SANTOS 03/05/2018 a 02/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA LAETE DE MOURA NEGRAO 10/06/2017 a 09/06/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA LUCIA DA SILVA MORENO 03/04/2017 a 02/04/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA LUCIA GOMES FERREIRA 29/06/2018 a 28/06/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA REGINA BARBOSA DE CARVALHO FERREIRA 04/08/2017 a 03/08/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIA STELA VITORINO 02/06/2017 a 01/06/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MARIANA CIRINO PARRON DE SOUZA 12/09/2018 a 11/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MAURA BARBOZA DOS SANTOS 30/07/2017 a 29/07/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
MAYARA THAYLA FONSECA 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
MONICA SAMPAIO DE MOURA 29/06/2018 a 28/06/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
NAIARA DOS SANTOS SILVA 01/03/2018 a 28/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
NAILA FIGUEIREDO PINAFFI 12/09/2018 a 11/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
NELSON DE LIMA 31/03/2017 a 30/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
NILSON ROBERTO DA SILVA 30/05/2018 a 29/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
NIVALDO TOMIMITSU 29/07/2018 a 28/07/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ONESIA APARECIDA COSTA DE SOUZA 04/05/2017 a 03/05/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
PATRÍCIA DA SILVA BATISTA 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
PATRICIA NEVES DA SILVA 16/01/2018 a 15/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA 05/03/2018 a 04/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
RAFAEL REIS MARIN 31/05/2018 a 30/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
RAYENE IBANES DOS ANJOS 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
REGIANA PAIS DA COSTA 30/09/2018 a 29/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ROSANA FERRARA CRUZ 30/07/2017 a 29/07/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
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ROSANGELA DA SILVA BONFIM 09/09/2018 a 08/09/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ROSANGELA SOARES 30/01/2018 a 29/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
ROSMEIRE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 30/01/2018 a 29/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
SAMARA APARECIDA DE SOUZA 01/02/2018 a 31/01/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
SANDRA MARIA RODRIGUES CAMARGO 04/03/2018 a 03/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
SEBASTIAO DOS SANTOS OLIVEIRA 14/03/2017 a 13/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
SILVANA APARECIDA M PINHEIRO 03/03/2018 a 02/03/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
SILVELENA CABRAL RODRIGUES 31/05/2018 a 30/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
SILVIA CRISTINA SILVA SOUZA CRUZ 28/02/2017 a 27/02/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
SIMONE ALVES DA SILVA 28/02/2018 a 27/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
SIMONI CARVALHO DA SILVA 02/11/2017 a 01/11/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
SONIA CELESTINO PEREIRA 30/01/2017 a 29/01/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
SONIA DE OLIVEIRA 28/02/2017 a 27/02/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
SUELY ANDRE RODRIGUES 04/05/2018 a 03/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
TAIS APARECIDA SOARES LISBOA 31/05/2018 a 30/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
TAMIRES MEDEIROS DE LIMA 11/06/2016 a 10/06/2017 07/01/2019 a 05/02/2019 
TANIA MARIA DA SILVA 06/03/2017 a 05/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
TANIA REGINA NITSCHE PARRON 03/05/2018 a 02/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
TARLEI QUINTELA DA SILVA 01/06/2018 a 31/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
TATIANA RODRIGUES CAMARGO 31/05/2018 a 30/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
TEOTONIO JOSE DE SOUZA 30/06/2018 a 29/06/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
THIARA BERGAMASCHI FERREIRA 31/07/2018 a 30/07/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
VALDIRA VIEIRA A DOS SANTOS 10/04/2018 a 09/04/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
VALMIR JOSE DOS SANTOS 06/03/2017 a 05/03/2018 07/01/2019 a 05/02/2019 
VALQUIRIA CATARIN 03/08/2018 a 02/08/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
VANESSA DA SILVA 01/03/2018 a 28/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
VANIA G AMORIN DE OLIVEIRA 30/05/2018 a 29/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
WALNEI DANTAS 20/02/2018 a 19/02/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 
YARA FERNANDA RAMALHO MARTINS 09/01/2018 a 08/01/2019 31/01/2019 a 01/03/2019 
ZELIA MARIA RAMOS DA SILVA 03/05/2018 a 02/05/2019 07/01/2019 a 05/02/2019 

 
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé, 
 
Em 07 de Janeiro de 2019. 
 
 
 

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

CAMILO BIANCHINI COSSITO 
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 

 

EXTRATO DE 1º ADITIVO DO CONTRATO 
ESPÉCIE: Contrato nº 78/2018 – MF. 
REF.: Dispensa pelo Valor nº. 14/2018. 
PARTES: Município de Floraí e a empresa: VINICIUS  ANDRE TOTTI - BEBIDAS 
 - inscrita no CNPJ nº 13.660.768/0001-33 
OBJETO:Locação de mesas e cadeiras 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2018 A 31/03/2019. 
DATA DE ASSINATURA CONTRATO:28/12/2018. 
 

_____________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 
 

 

 

DECRETO Nº 002/2019 
                                                                                                                                                                                         

SÚMULA: EXONERAÇÃO DE CARGO DE  PROVIMENTO EFETIVO                                                                                                                      

                                                 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,  

D E C R E T A: 

Art. 1º - Exonerar a pedido a partir da presente data, conforme protocolo nº 26467 de 
07/01/2019, a  Servidora  Pública  Municipal:  OSANA PEREIRA DO NASCIMENTO, 
ocupante do Cargo de Provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, da Estrutura 
Organizacional da Prefeitura Municipal.  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em 
contrário.  

                                                        Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 08 dias do mês de 
janeiro de dois mil e dezenove.  

FAUSTO EDUARDO HERRADON 

Prefeito Municipal 

 

ROSELI APª. LEITE MOLINA 

Deptº. de Pessoal                                                                 

                                                                    
 

TERMO ADITIVO Nº 01/2019 
 

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO nº 01/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FLÓRIDA E OCONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ 
SAÚDE, COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO. 

 
Por este instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Flórida, pessoa jurídicade direito público, 
inscrito no CNPJ sob nº 75.772.400/0001-14, com sede a Rua São Pedro nº 443, na cidade de Flórida- 
Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Márcia Cristina Dallago portadora da cédula 
de identidade RG nº 5834344-7 PR e do CPF nº 018.684.489-16, residente e domiciliada em Flórida-
PR, e de outro lado o CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, 
doravante simplesmente denominado CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente Luiz 
Claudio Costa, portador da Cédula de Identidade/RG nº 1.004.706-4 SESP-PR, do CPF nº 
185.717.199-34, residente e domiciliado na Rua Euzébio Pereira dos Anjos, 144, em Balsa Nova (PR) – 
CEP 83650-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis 
nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Termo Aditivo com as condições a seguir estabelecidas: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: O Convênio fica acrescido em sua CLÁUSULA SEGUNDA do seguinte parágrafo: 
 
“PARÁGRAFO ÚNICO: Fica acrescido o valor de R$ 80.000,00 ao Convênio Original, a ser repassado 
em quatro parcelas de R$ 20.000,00, depositadas até o dia 05 dos meses de fevereiro, maio, agosto, 
novembro, conforme Plano de Aplicação anexo a este Termo.” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogada a vigência do Convênio ora aditado por doze meses, a contar 
da data da assinatura deste. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens do Convênio Original, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
 
E assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e achado conforme, o presente 
instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos 
signatários, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução. 
 
 
Curitiba, 4 de janeiro de 2019. 
 
 
 
Márcia Cristina Dallago                                                           Luiz Claudio Costa 
Prefeita Municipal       Presidente do Conselho 

Deliberativo do CONSÓRCIO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - .............................................................. Nélia Paula Leoni 

 
2- ............................................................... Vivian V. Dallago 
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 A 25ª edição 
da São Silvestrinha foi 
realizada na tarde do 
sábado (dia 22/12) 
na pista do Conjunto 
Desportivo Constân-
cio Vaz Guimarães, 
no Ibirapuera, em São 
Paulo- (SP).  Promo-
vida pelo site Gazeta 
Esportiva, a prova reu-

Mais de 35 atletas Colorado viajaram 
para correr na São Silvestrinha em SP

 Corredores animados. O motivo? A 
expectativa para a 25ª edição da tradicional 
Corrida de São Silvestrinha realizada todos 
os anos em São Paulo, uma semana antes 
da corrida principal  a São Silvestre de 31 de-
zembro.  Na madrugada do sábado  (22), um 
grupo formado por 35 Colorado embarcaram 
em um ônibus para a capital Paulista com o 
objetivo de participar da corrida.
 Para  Rodrigo Moia, um dos membros 
da família Arte & Vida: “ Este Projeto Social 
totalmente voluntário, conquistar 3 pódios na 
25ª São Silvestrinha não signifi cou apenas 
o alcance das metas, mas principalmente 
marcou o fato de que nossa história tem sido 

traçada com vitórias, mesmo que nosso prin-
cipal foco é o trabalho preventivo em prejuízo 
ao envolvimentos em coisas ilícitas.
 É uma grande satisfação chegar ao 
fi nal de um ano de trabalho e perceber que 
nossos atletas encararam os ensinamentos 
com seriedade, com força de vontade e dis-
ciplina, as conquistas vieram apenas para 
coroar a decisão de cada um em abdicar de 
brincadeiras e amigos na busca de resultados 
melhores e voos mais altos.
 Na oportunidade não poderíamos 
deixar de agradecer a toda comunidade de 
Colorado pelo apoio e confi ança em nosso 
trabalho, em especial ao Rotary Clube de 

Colorado, Clube 12 KM (Professor Luciano 
Andrade),  Prefeito Marcos Mello e o Comércio 
local, que sagraram-se nossos parceiros, e 
possibilitaram nossa participação.
 Agradecemos também aos pais dos 
atletas pela confi ança depositada, e todo in-
centivo direcionada à família Arte & Vida, sem 
dúvida vocês são os pilares desse trabalho 
vitorioso.
 Por fi m, gostaríamos de parabenizar 
todos os meninos e meninas, pelo brilhante 
desempenho, afi nal, “A maior vitória na com-
petição é derivada da satisfação interna de 
saber que você fez o seu melhor e que você 
obteve o máximo daquilo que você deu.”

Feminino:
14 anos:

1º – Sara Cavalcante de Jesus 
Obra Social Dom Bosco

2º – Ana Júlia Lazari 
Projeto Arte & Vida – (Colorado) 

3º – Kaylaine Moreira 
Projeto Pé de Vento

15 anos:
1º – Laysa Souza da Cruz 

Projeto Arte & Vida – (Colorado)
2º – Giovanna Costa Mattos de Oliveira

Prefeitura de Ilhabela
3º – Kaelane Ramos 

Papalégua
16 anos:

1º – Maria Fernanda Gomes de Oliveira 
Unimed de Umuarama

2º – Maisanara Fonseca da Silva
3º – Tayna Cristina de Oliveira

17 anos:
1º – Jackeline dos Santos Paraíso 

Associação de Ilhabela
2º – Isabella Vitória dos Reis 

SBAtletismo
3º – Larissa Cristina Silva 
JL Assessoria Esportiva

Masculino:
14 anos:

1º – Ygor Geremias de Paula 
Projeto do Amanhã Poços de Caldas

2º – Kayky Alexandre Ribas 
Obra Social Dom Bosco

3º – Luiz Fernando Gregório 
Projeto Arte & Vida – (Colorado)

15 anos:
1º – Paulo Henrique Alves Stel

Unimed de Umuarama
2º – Luis Fernando Ferreira dos Santos 

Afepool
3º – Johnatan Wallace de Almeida 

Força Máximo
16 anos:

1º – Vitor Sousa Aguiar 
Prefeitura de Ilhabela

2º – Robson Eduardo da Silva 
Projeto do Amanhã – Poços de Caldas

3º – Thiago Antonio Cândido 
Projeto do Amanhã – Poços de Caldas

17 anos:
1º – Eduardo Henrique de Sá Ferreira 

Assem/São José
2º – João Paulo Garcia 

Centrallar
3º – Lucas Augusto Silva 

Clube Espéria

Vencedores das três principais 
categorias da São Silvestrinha

niu quase mil crianças 
e adolescentes com 
idades entre 6 e 17 
anos, com direito a 
grandes destaques 
no sub-17 e a presen-
ça de uma lenda do 
atletismo brasileiro na 
premiação: José João 
da Silva, bicampeão 
da Corrida Internacio-

nal de São Silvestre.
 Com muitas 
caravanas de cida-
des localizadas até 
de outros estados, o 
primeiro quarto de 
século da prova ren-
deu muita felicidade 
e disputa intensa nas 
categorias entre 6 e 
13 anos, onde não 

há determinação de 
pódio. Com 60, 80 e 
100m para percorrer, 
a garotada demorava 
a baixar a adrenalina 
após a linha de chega-
da e rendia algumas 
cenas engraçadas 
para quem acompa-
nhava. “Calma, gente, 
terminou”, pediam os 

organizadores.
 A manifes-
tação efusiva das 
crianças ecoava nas 
arquibancadas, pelas 
famílias e treinadores 
dos jovens. “Eu nunca 
tive a oportunidade de 
disputar uma prova 
assim. Vim correr no 
Ibirapuera só aos 18 

anos”, recordou José 
João da Silva, acla-
mado a cada vez em 
que subiu ao pódio 
para entregar as me-
dalhas. “Essa garota-
da tem uma chance 
de ouro”, continuou, 
intercalando falas e 
pedidos para fotos 
dos presentes.

Laysa Souza da Cruz, 1º Lugar, Categoria 15 anos Ana Júlia Lazari, 2º Lugar, Categoria 14 anos Luiz Fernando Gregório, 3º Lugar, Categoria 14 anos


