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58 anos

 Maestros e dirigentes 
de Projetos Sociais e Educa-
tivos parabenizaram o Pre-
feito de Santo Inácio Júnior 
Venceslau pelo investimento 
na Educação e Cultura, e es-
pecialmente pelo resgate do 
valioso e grandioso evento 
cultural e turístico denomi-
nado Festival Interestadual de 
Bandas e Fanfarras. 
 Dirigentes de 11 cor-
porações, vindos do Estado de 
São Paulo: Lucélia, Regente 
Feijó, Flórida Paulista, Tarabai 
e Sandovalina e as paranaen-
ses: Florestópolis, Luiziania, 
Paranapoema, Inajá, Rolândia 
e Londrina, participantes  no 
8° Festival Interestadual de 

Resgate da Cultura em Evento de Santo Inácio
8° Festival Interestadual de Bandas 

e Fanfarras de Santo Inácio

Público se encanta com Festival Interestadual de Bandas e Fanfarras - A retomada deste evento  trouxe ao público que prestigiou o evento muita 
nostalgia. As apresentações ocorreram no domingo, tarde/noite, com muita música e descontração. Ao todo, doze equipes levantaram a platéia ao 
som dos mais variados ritmos. Todas receberam ao fi nal do festival o troféu de participação 

Bandas e Fanfarras de Santo 
Inácio no domingo 29 de Ju-
lho, ressaltaram a importância 
do Evento e do resgate dessa 
Cultura tão relevante para as 
crianças e para a educação 
musical no País. 
 Para o Maestro anfi trião 
Marcos Garcia; “Começamos 
um Novo Tempo Evolutivo em 
Santo Inácio. A realização deste 
evento em parceria com outras 
instituições favorece muito 
o município, além do evento 
fomentar a cultura local, com 
foco nos jovens atrai pessoas 
de vários lugares para conhecer 
Santo Inácio, o que impulsiona 
o turismo local”, declarou. Mais 
em páginas internas.

 O mês de Agosto co-
meçou, trazendo consigo uma 
série de comerciais, outdoors 
e promoções em especial o dia 
dos pais. Uma data tão especial 
não deve possuir apenas valor 
comercial, mas sim um valor que 
vai além do exterior, das aparên-
cias, deveres e obrigações, este o 
verdadeiro sentido desta data.
 Com origem nos Esta-
dos Unidos, no inicio do século 
XX a ideia de celebrar o dia dos 
pais surge a partir da sugestão 
de Sonora Louis Dodda qual 
decidiu homenagear seu pai 
William Jackson Smart um mi-
litar que após a morte da esposa 
teve que criar sozinho, os seus 
fi lhos. Sonora orgulhosa do pai 
que possuía enviou uma petição à 
Associação Ministerial da cidade 
em que morava, com a aprovação 
da petição, o dia dos pais foi 
comemorado pela primeira vez 
no dia 19 de Julho de 1910, data 
do aniversário do pai de Sonora. 
Em 1953 a comemoração chega 
ao Brasil com ajuda do publicitá-
rio Sylvio Bhering,inicialmente 
comemorada no dia 16 de agosto 
que posteriormente foi alterada 
para o segundo domingo de 
agosto, data que permanece até 
os dias atuais.
 Fica claro que Sonora 
não amava seu pai apenas no dia 
dos pais em específi co , mas o 
elo de amor e dedicação que ela 
possuía pelo pai se perdurou por 
todos os dias, e em nosso cotidia-
no  não precisa ser diferente, os 
tempos mudaram e a tecnologia 
evoluiu, mas os sentimentos não 
precisam e nem devem mudar, 
pais e fi lhos precisam se amar 
intensamente e se respeitarem 

O Verdadeiro Sentido 
do dia dos Pais 

Monica Pardim Fernandes
Natural de Unifl or é estudante 

de Letras na Unespar

todos os dias,  o segundo domin-
go de agosto é dia de refl etirmos  
e sermos  mais gratos ainda por 
esta benção tão preciosa que é ser 
pai e fi lho.
 Importante uma refl e-
xão sobre o assunto: Nunca se 
deve esperar a chegada do dia dos 
pais ou outras datas comemora-
tivas para demonstrar o amor de 
fi lho ou pai, pelo contrário, deve-
mos mostrar afeto diariamente, 
porque um sentimento precioso 
e especial como este se constrói 
a cada dia , em cada carinho  e 
em cada ação.
 Desta forma, quero 
terminar este artigo agrade-
cendo ao meu pai Juarez Fer-
nandes, morador de Unifl or, 
que desempenha seu papel 
paterno de maneira linda e 
preciosa em minha vida e 
parabenizando todos os pais, 
independentes de classe so-
cial, raça ou profi ssão, mães, 
tios e avós que desempenham 
a paternidade com amor.

 Com público que a 
muito tempo não se via na sua 
quantidade no Estádio Munici-
pal Orlando Peron, a Associação 
Floraiense de Esportes foi a 
grande Campeã do Campeonato 
acima citado, participação de 
outras equipes de grande pres-
tigio regional como: Atalaia, 
Mandaguaçu, Floraí, Centená-
rio do Sul, Paranacity, Lobato, 

Floraí é Campeão Veterano/2018 da Liga 
de Futebol Regional de Nova Esperança 

Sabáudia, Unifl or, Alto Paraná 
e  Cruzeiro do Sul valorizaram 
esta grande conquista da equipe 
Floraiense, neste último domin-
go dia 05 na fi nal Floraí venceu 
Mandaguaçu por  4 a 0. 
 Tivemos a cerimônia 
de entrega dos troféus para 
Campeão e vice, Floraí e Man-
daguaçu respectivamente, tam-
bém receberam troféus o go-

leiro da equipe de Floraí Bio o 
menos vazado do campeonato, 
o artilheiro e melhor jogador 
do campeonato Mario Sergio 
de Floraí, tivemos premiação 
também em dinheiro para as 
duas equipes da final. Neste 
último jogo para se tornar Cam-
peão Floraí iniciou com: Bio, 
Romualdo, Vardo, Jé e Careca; 
Marcio, Fausto, Mario Sergio; 

Adriano, Du e Marcelão. 
 O Mandaguaçu veio 
com: Joel, Gorginho, Marcelo, 
Guilherme, Caloi, Rei, Ney, 
Nardo, Serginho, Boquinha, 
Naldinho, Adilson, Ceomar, 
Anderson e Sérgio. O cerimo-
nial contou com a presença de 
autoridades de Mandaguaçu 
entre eles dirigentes do espor-
te do município e o Prefeito 
Municipal em exercício Gil-
mar Cadamuro, vereadores 
de Mandaguaçu e de Floraí, 
Prefeito Municipal de Floraí 
Fausto Eduardo Herradon, 
a vice Prefeita Edna Contin, 
representando a Liga de Fute-
bol de Nova Esperança e co-
ordenando o cerimonial o seu 
Presidente Juarez Rodriguez 
e um de seus  diretores Otá-
vio Cezar Landin. Abaixo as 
duas equipes que disputaram 
a partida fi nal neste registro 
fotográfi co.

 A Senadora Gleisi Hoff-
mann, esteve na cidade de Ouri-
zona, na última semana de  julho, 
oportunidade em que prestou 
contas do seu mandato e de sua 
atuação junto ao Senado Federal 
em benefício dos paranaenses.   
Também sinalizou indicação de 
emenda parlamentar para o pró-
ximo ano de 2019 no valor de R 
300.000,00 para a execução de 
recape asfaltico especialmente 
para Ourizona 
 O Prefeito Manoel Ro-
drigo Amado, agradeceu a sena-
dora  e destacou a sua dedicação e 
carinho com o povo do seu muni-
cípio, especialmente em sua ges-
tão que se iniciou no ano de 2017, 
dentre os benefícios concedidos, 
a construção de um campo de fu-
tebol suíço e  recursos de custeio 
para a Secretaria de Saúde. Frisou 
também a indicação através de 
autoria da Senadora Gleisi, para 
aquisição de um caminhão coletor 

Senadora Gleisi Hoffmann visita Ourizona

de lixo e cujo processo de aquisi-
ção encontra-se em tramite junto 
ao governo federal e a FUNASA 
que em breve estará à disposição 
da comunidade local.
 Acompanhava  a se-
nadora, o seu chefe de gabine-

te, Arilson Chiorato, a quem 
o prefeito municipal também 
agradeceu pelo seu empenho e 
dedicação com o município de 
Ourizona, sempre atendendo 
as demandas apresentadas e 
colocando-se à disposição para 

trabalhar em favor do povo de 
Ourizona. Arilson que é filho 
de Ourizona e desta forma bem 
representa não somente a sua 
cidade, mas uma boa parte da 
região noroeste do Estado do 
Paraná.
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Panifi cadora União

Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato 

Livraria do Tio
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Itaguajé
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Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panifi cadora Doce Sabor

Nova Esperança
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Ourizona

Mercado Bandeirantes
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Mercearia Nossa Senhora Aparecida
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Lanchonete do Roberto

Paranapoema
Auto Posto Paraná

Panifi cadora Evangelista
Michel Cabeleireiro

Panifi cadora 2 Irmãos 
Presidente Castelo Branco

Loterias Faraoni
Santa Inês

Auto Posto Santa Inês
Panifi cadora Cantinho do Pão

São Jorge do Ivaí
Farmácia Popular
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin

Unifl or
Mercado Mineiro 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 003/2018 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 023/2018 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2018 
 
 
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS 
 
OBJETO: locação de circuito de dados para provimento e serviço de valor 
adicionado via fibra óptica com velocidade de 5mb full para download como para 
upload, backup diário dos dados do sistema para servidor externo e hora técnica 
para manutenção de equipamentos de informática da Câmara. 
 
EMPRESA CONTRATADA: RCP NETWORKS INFORMATICA E 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 
 
CNPJ: 05.745.961/0001-49 
 
Valor: R$ 11.341,00 (Onze mil, trezentos e quarenta e um reais.) 
PRAZO VIGÊNCIA: 31/12/2018 
 
DOTAÇÃO: 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.01000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAIS 
 

Edifício da Câmara Municipal de Santa Inês em 03 de Agosto de 2018. 
 
 
 
 

Mara Estela dos Santos 
Presidente da Câmara 
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AVISO DE RATIFICAÇÃO 

 
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 050/2018. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

NATUREZA SINGULAR EM GOVERNANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DE 

CONSULTORIA JURIDICA E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, PARA 

IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA E RESTRUTURAÇÃO DE ROTINAS 

INERENTES AO TEMA LICITAÇÕES E CONTRATOS (FASE INTERNA), DO 

MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO. 

VENCEDOR: TIOSSI JUNIOR E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS.  

CNPJ: 19.954.382/0001-10. 

VALOR: R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS). 

 
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em 

epígrafe, conforme consta do art. 25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente 
TIOSSI JUNIOR E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 
19.954.382/0001-10. 

Colorado-Pr, 20 de Julho de 2018. 
 

___________________________ 
Marcos José Consalter de Mello 

 PREFEITO 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

TIOSSI JUNIOR E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
-10.

___________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO
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 Na última sexta-feira 
(03), foi inaugurado na Unida-
de Básica de Saúde Central, o 
primeiro “Cantinho da Ama-
mentação” do município. O 
evento contou com a palestra 
da pediatra, Dra. Mariane Arns, 
abordando o tema “Aleita-
mento Materno”. No encontro 
estiveram presentes repre-
sentantes do Paço Municipal 
Hiro Vieira, como a chefe de 
gabinete, Rosane Sanches e a 
Primeira-dama Adriana Bueno, 

Mandaguaçu inaugura Cantinho da Amamentação
Município conta agora com um espaço para atender e dar suporte às gestantes e puérperas

também marcaram presença os 
vereadores Manuel Monteiro, 
Marcio Aquaroni e Fabrício 
Martelozzi. Colaboradores da 
UBS Central, juntamente com 
gestantes e puérperas participa-
ram ativamente da palestra.
 O Cantinho da Ama-
mentação é um espaço pensado 
e criado exclusivamente para 
as mamães que frequentam a 
UBS Central e, confortavel-
mente, poderem amamentar 
os seus bebês, juntamente com 

a orientação dos profi ssionais 
da saúde, garantindo assim os 
bons cuidados com os recém-
nascidos. O ambiente também 
conta com uma maior privaci-
dade para as mamães com os 
seus bebês, propiciando um 
momento único e mágico para 
ambos.
 O espaço foi ideali-
zado pela enfermeira Paula, 
juntamente com a fonoau-
dióloga Andressa e a estagi-
ária Paula. Contou o apoio 

do Departamento de Saúde, 
representado pela Secretária 
Cristiane Amaral. Além disso, 
o Cantinho da Amamentação 
foi montado com o auxílio de 
doações e a decoração ficou 
por conta da FerDecor Designer 
de Eventos. Para a Secretária 
Cristiane Amaral, o Cantinho 
da Amamentação é motivo de 
orgulho para a equipe. “Estou 
muito feliz! Quero parabenizar 
a equipe por todo o trabalho 
executado e dizer que o muni-

cípio só tem a ganhar com esta 
ação. Além disso, recentemente 
o Prefeito instituiu a lei munici-
pal nº 2030/2018 que promove 
a Semana Municipal de Incen-
tivo ao Aleitamento Materno”, 
afi rmou a Secretária.
 Após a palestra com a 
pediatra Dra. Mariane Arns, o 
Cantinho da Amamentação foi 
inaugurado com maestria, visto 
que uma mamãe de primeira 
viagem estava com difi culda-
des para o seu bebê conseguir 

mamar no peito e, graças ao 
espaço e o auxílio dos profi s-
sionais capacitados da saúde, a 
mãe fi nalmente conseguiu fazer 
com que seu fi lho mamasse de 
forma correta. O Cantinho da 
Amamentação, localizado na 
UBS Central, já está aberto 
para as gestantes e puérperas. 
Demais Unidades Básicas de 
Saúde do município também 
estarão realizando atividades 
sobre o aleitamento materno no 
decorrer desta semana.

 Em  evento ocorrido  no 
dia 17 de julho, com a Diretoria 
Executiva em fi nal de mandato, 
exercendo suas atividades no 
período de 2012 a 2018, repre-
sentada pela então presidente 
Roselina Espadari da Silva, 
que na oportunidade ressaltou 
que esta é uma conquista muito 
importante para os associados, 
destacando ainda as outras con-
quistas de sua administração, 
tais como, a reestruturação da 
parte administrativa, fi nanceira 
e jurídica do sindicato durante 
sua gestão, a conquista da so-
nhada carta sindical a reforma 
e ampliação da sede, compra 
de móveis e equipamentos, 
aquisição de veículo e moto, 
convênios com planos de saúde 
e odontológicos, propiciando 
aos associados e seus depen-
dentes uma melhor assistência e 
tratamentos efi cientes de saúde, 
compra de software próprio 
para administração e emissão de 
boletos dos planos de saúde. 

SISEMUC
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Colorado, entrega salão de eventos

A Presidente Roselina e o Suplente da Diretoria Corino Braga descer-
rando a placa inaugural

  Na oportunidade a 
presidente Roselina Espadari 
agradeceu o apoio da diretoria 
e dos servidores públicos pelo 
sucesso de sua administração 
que concluiu e disponibilizou 
aos servidores associados um 
espaço para eventos e reuniões, 
destacou também que entrega a 
administração do sindicato para 
a nova diretoria, diferente de 
quando assumiu, quando o sin-
dicato estava com sua sede toda 
destruída, sem móveis e equipa-
mentos, com diversas dívidas e 
com várias execuções judiciais 
em andamento e com imóveis 
penhorados, e agora entrega com 
uma estrutura física e fi nanceira 
confortável para a nova direto-
ria, sem nenhuma dívida,  com 
um considerável saldo bancário 
e uma estrutura administrativa 
efi ciente, lembrando que a sua 
administração sempre objetivou 
o bem do servidor público, con-
siderando-os como o seu maior 
patrimônio.

 Professores, Servi-
dores do Magistério Público 
Municipal, APAE, integrantes 
da Ação Social do Município, 
membros de segmentos or-
ganizados local, Psicólogos 

O tempo da criança e a criança do nosso tempo, 
na semana pedagógica em Floraí 

entre outros, participaram da 
palestra cujo tema esta escrito 
acima na Câmara Municipal 
de Florai  a partir  das 13:30 
hrs proferida por MARTA 
DELLA TORRE, Psicóloga, 

Psicanalista, membro  funda-
dora da LETRA, da Associa-
ção de Psicanálise de Maringá 
– Ato Analítico, participou 
no inicio deste importante 
encontro encaminhando  até 
o inicio da fala da palestrante 
a Psicóloga Debora Ratti Bor-
toluzzi especialista em politi-
cas públicas, Psicanalista em 
formação, membro fundadora 
da Associação de Psicanálise 
de Maringá. 
 As diretoras Rosilene 
Arioze Vioto, Leila Daiane 
Conti, as Pedagogas Pro-
fessoras Angela Canazzaro, 
Franciele Pimentel, Glaucia 
Grigoleto representaram a 

educação do Município fa-
zendo parte da composição da 
mesa que conduziu o trabalho. 
Ressaltamos o interesse com 
a participação dos Docentes 
e Agentes da Educação em 
grande número. 
 A Professora Maria 
Ângela Zampiere Gimenez 
Secretaria de Educação do 
Município  acompanhou 
mesmo a dis tância  este 
evento, aproveita para res-
saltar a sempre disposição 
do Prefeito Fausto Eduardo 
Herradon e da Vice-Prefeita 
Edna Contin com relação 
aos assuntos que interessa 
a comunidade escolar. 

 Professora Adélia Pi-
chek, incansável, além de ser 
responsável técnica por vários 
projetos de cooperativas de coleta 
seletiva, esteve na última  semana  
de julho em um encontro com os 
professores da rede municipal de 
Alto Paraná, para tratativas a res-
peito da educação ambiental, um 
trabalho que tem sido abraçado 
por todos os educadores, equipe 
pedagógica e empenho total da 
Secretária da Educação com vá-
rias ações que serão desenvolvidas 
para o fortalecimento da COOPE-
RALTO. Com apoio do prefeito 
municipal Miro e do secretário 
Rafael, com o poder executivo 
entendendo a necessidade de 
privilegiar as escolas, onde as 
crianças serão as multiplicadoras 
da idéia, fazendo assim um con-

Educação Ambiental é o caminho 
para mudança de hábito

vencimento às famílias.
 Com o progresso, indús-
trias surgem e os meios de produção 
aumentam, fazendo a natureza per-
der espaço nos ambientes da cidade. 
Para os professores, sempre devem 
ser buscadas alternativas para esta 
questão e no ambiente de ensino o 
grande desafi o é transmitir o co-
nhecimento e despertar o interesse 
por um problema atual, mas de tão 
próximo, pode ser percebido e até 
ser trivial, na ótica dos estudantes. 
E esta formação visa contribuir 
para superar este desafi o e auxiliar 
o educador para trabalhar com seus 
alunos, para que adquiram gosto 
pelos temas relacionados ao meio 
ambiente. Sendo o ponto de partida, 
reconhecer o quanto é relevante em 
uma escala global, sendo papel do 
educador, expandir a percepção do 

mundo onde os alunos vivem, 
explicando suas ações e conse-
qüências. Com a demonstração 
dos resultados que afetam o meio 
ambiente, decorrente das ações de 
indivíduos, grupos e empresas.
 E a grande ferramenta 
de mudança é a informação aos 
alunos, numa mudança de atitude 
e de hábitos, fazendo-os sentirem-
se parte e contribuíam desta 
forma, por uma causa maior. E a 
educação ambiental nas escolas, 
objetiva mesmo estimular o aluno 
a aprender mais e a engajar-se e 
fazendo-o sentir-se importante 
enquanto indivíduo, o que irá 
gerar resultados positivos.
 Atitudes assim é que fazem 
a diferença e que podem de fato modi-
ficar o mundo, com o despertar para o 
cuidado com o meio ambiente.

 Nas últimas semanas, 
a Vila Japonesa  de Nova Espe-
rança recebeu importantes me-
lhorias. A primeira fase das ma-
nutenções foi iniciada em abril, 
contemplando o nivelamento das 
ruas, limpeza com manutenção 
de bueiros, execução de meio-fi o 
e podas de árvores. 
 Recentemente, o bairro 
foi contemplado com o recapea-
mento sobre as pedras irregulares, 
recuperando quase 7 mil metros 
quadrados de ruas. Com a libera-
ção da segunda parte do recurso, 
o município deve fi nalizar outras 
2 ruas do bairro que fi caram de 
fora desta etapa ligando às ruas 
com a Avenida Brasil. 
 É mais uma obra rea-
lizada no município, que junta-
mente com as benfeitorias nos 
Distritos de Barão de Lucena e 
Ivaitinga, somam 15 mil metros 
de recape asfáltico.
 Além do conforto, esse 
cuidado do gestor  municipal, 

Vila Japonesa recebe recapeamento 
sobre pedras irregulares

NOVA ESPERANÇA

ainda valoriza as residências, o 
que fez com que todos aguar-
dassem ansiosos. Tudo isso foi 
possível, graças a  emenda fede-
ral no valor de R$ 300 mil reais 
e outra parte vindo do IPTU. 
 Realização que junta-

mente com a ampliação da Cre-
che Arco-Íris, o novo Conjunto 
Habitacional, a revitalização e 
ampliação do Cemitério Munici-
pal e do Estádio de Futebol, tor-
nam de fato Nova Esperança, um 
verdadeiro canteiro de obras.
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Rua. Dr.José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br 
 

                   
 

EXTRATO CONTRATO Nº 1055-691/2018 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA..   
 
CONTRATADO: RUBENS BILIERO DA LIMA 06679607914:: pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ: 30.296.516/0001-96, com sede na Av. Paranapanema, 423, representado 
pelo RUBENS BILIERO DA LIMA, RG – 110022972 SSP/PR E CPF sob nº 
066.796.079-14, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná. 

 

OBJETO:  Contratação de empresa para conserto da carreta de lixo. 

   

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de 02 (dois) 
meses a partir da assinatura. 
 

VALOR: Pela prestação de serviço a CONTRATANTE pagará o valor 
de R$ 1.100,00 (um mil cem reais), mediante apresentação de nota 
Fiscal. 

 
DDAA  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA:: As despesas decorrentes do presente contrato 
correrão por conta de dotações orçamentárias: 

04.004.15.452.0015.2219.339039.0000 RED.152  
 
  

 
Paranapoema, 07 de Agosto de 2018. 

 
 
 
 

 

----------------------------------------------- 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL 
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      EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá    

  CCNNPPJJ  nnºº  7766..997700..339911//00000011--3399  
 
 

______________________________________________________________________________
____________  

Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2018 

 
 

RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 46/2018 – RPPS, NA FORMA DOS 
PARECERES DA LEI 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSÁVEL LICITAÇÃO – para 
Outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea “a”, do inciso 
II do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcela do mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma 
só vez: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 
 

OBJETO:  Contratação de empresa para conserto da carreta de lixo.   

 

EMPRESA: Rubens Biliero Da Lima 06679607914. 
 
CNPJ: 30.296.516/0001-96 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 1.100,00 (um mil cem reais). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
04.004.15.452.0015.2219.339039.0000 RED.152   
 
 
PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO 
 

 

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA, 06 de Agosto de 2018. 

 

 

----------------------------------------------- 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

EXTRATO DO CONTRATO N°.29/2018 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, com sede   à Av.    Governador 

Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF n°76.970.359/0001-53.  

CONTRATADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARCELINA, aqui denominado CONTRATADO 
estabelecidoá Rua São Paulo, 667, desta Cidade, inscrito no CNPJ/MF Nº. 75.574.418/0001-01. 

 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 

AMBULATORIAIS E DIAGNÓSTICOS, COM O FORNECIMENTO E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA (PRÉDIO E EQUIPAMENTOS) 
E PESSOAL NECESSÁRIO, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS 
ENCAMINHAMENTOS E INDICADOS PELO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NIS. 

 
VALOR TOTAL:R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais), divididas em 12 (doze) parcelas mensais variáveis 

até o limite de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 

VIGÊNCIA:12 (doze)meses. 
 
DOTAÇÃO: 
 
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
 
FORO:Comarca de Colorado – Estado do Paraná.  
 

Itaguajé, 07 de Agosto de 2018. 

 
CONTRATANTE 

 
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR  

Prefeito Municipal 
 

 
 

Estado do Paraná. 

Itaguajé, 07 de Agosto de 2018.

CONTRATANTE

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador Lupion, 605, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em 
pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR, ratifica a 
DISPENSA de licitação nº 24/2018, nos termos do Artigo 24 inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, conforme quadro abaixo: 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 65/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2018 

 
Contratado: ALTAIR GOMES DA SILVA CPF N° 450.219.889-72 
Objeto do Contrato: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM CARATER EMERGENCIAL, CASA, LOCALIZADA 
NA RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 354, NESTE MUNICIPIO, ESTE IMÓVEL CUMPRE TODOS OS 
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ABRIGAR AS DIVERSAS OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS E 
ATIVIDADES DIVERSAS COM O OBJETIVO DE FAVORECER O CONVIVIO E O FORTALECIMENTO 
DE VINCULOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. 
Valor: R$ 3.000,00(três mil reais), Divididos em 06(seis) meses de 500,00(quinhentos reais). 
Data da Assinatura: 02 de Agosto de 2018. 
Foro: Comarca de Colorado - Estado do Paraná. 

   Itaguajé, 02 de Agosto de 2018  

 
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Divididos em 06(seis) meses de 500,00(quinhentos reais).
de 2018.

Estado do Paraná.
   Itaguajé, 02 de Agosto de 2018

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

1 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2018 

Processo nº 86/2018 
 

O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 
01/2018, de 05/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 21deagosto de 2018 às 09:00 horas no endereço, Rua Presidente Getúlio 
Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, 
conforme especificado no Edital de Licitação nº52/2018 na modalidade Pregão Presencial. 
Prazo máximo para protocolar os envelopes: 21/08/2018 até as 08:30horas. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado. 

Objeto da Licitação:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, TAIS COMO: ROÇADEIRA, PODADOR, LAVADORA, 
TRATOR CORTADOR DE GRAMA, SOPRADOR, MOTOSERRA DENTRE OUTROS. 

 
Floraí,07de agosto de 2018. 

 
___________________________ 
Ronaldo José Ferreira de Souza 

Pregoeiro 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO REDUÇÃO DE VALORES 

ESPÉCIE: Termo aditivo Contrato nº 101/2017 – MF. 
 
REF.: Pregão nº. 057/2018 
PARTES: Município de Floraí e a empresa RURAL DIESEL LTDA. 
OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula Terceira do Contrato nº 101/2017, alteração do valor por 
Reequilíbrio Econômico Financeiro, redução de valores.  
VALOR ATUAL DO LITRO DIESEL S10: R$ 3,45 (três reais e quarenta e cincocentavos). 
VALOR NOVO DO LITRO DIESEL S10: R$ 3,07 (três reais e sete centavos) 
As demais Cláusulas permanecem inalteradas.  
 
DATA DE ASSINATURA CONTRATO:06/08/2018. 
 

_____________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 106/2018 
Súmula: Promove o reenquadramento de Servidor 
Público vinculado ao Quadro do Magistério do 
Município de Florai e dá outras providências. 
O Sr. FAUSTO EDUARDO HERRADON, Prefeito do 
Município de Florai, Estado do Paraná. no uso das 
atribuições que lhes são conferidas por Lei e, 
considerando o contido na Lei Municipal n° 1332/2013 
de 28/12/2013 e Lei Municipal nº 1352/2014 de 
08/08/2014. 

DECRETA 

Art. 1° - Ficam Reenquadrados a partir 1º de agosto de 2018, no Quadro do Magistério 
Publico Municipal, os Servidores abaixo relacionados: 

 

NOME DO SERVIDOR 
DATA DE 

ADMISSÃO CARGO NÍVEL CLASSE 

ANTONIA NELI DE SOUZA CAVALINI  01/06/2015 EDUCADOR INFANTIL I 0.1.2 
GEISIELE DA SILVA 07/03/2016 EDUCADOR INFANTIL I 0.1.2 
JAQUELINE DA SILVA SANTOS 02/05/2016 EDUCADOR INFANTIL I 0.1.2 
KAREN DALINE FAQUINETE PEREIRA 01/10/2015 EDUCADOR INFANTIL I 0.1.2 
MARCIA PEREIRA MARICATO MARANGONI 04/05/2015 EDUCADOR INFANTIL I 0.1.2 
NIVEAN PATRICIA JULIANI DE SOUZA 04/05/2015 EDUCADOR INFANTIL I 0.1.2 
ROSANGELA SCUIZATO HARTEMAN 01/06/2015 EDUCADOR INFANTIL I 0.1.2 

. 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 07 dias do mês de agosto de 2018. 
 

_____________________________________ 
FAUSTO EDUARDO HERRADON 

PREFEITO MUNICIPAL 
                                                  

 
 DECRETO Nº 107/2018 

 
SÚMULA – Dispõe sobre Progressão Vertical de Elevação                     
de Nível de Servidora Municipal na forma que especifica.  

 
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. Conceder a Progressão Vertical de Elevação de Nível das servidoras 

municipais, ocupantes do cargo de provimento efetivo de Professor, conforme tabela abaixo.  

SITUAÇÃO ELEVAÇÃO 

NOME DO SERVIDOR 
 

Magistério Pós 
Graduação 

N
ÍV

E
L

 

C
L

A
S

S
E

 

N
ÍV

E
L

 

C
L

A
S

S
E

 

Angela Cristina Barraca Canazzaro I 0.1.2 III 0.1.2 
Gláucia Oler de Novaes Grigoleto I 0.1.2 III 0.1.2 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com os efeitos 
financeiros a partir de 01 de agosto de 2018.  

 
Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 07 dias do mês 

de agosto de dois mil e dezoito. 
 

 
FAUSTO EDUARDO HERRADON 

Prefeito Municipal 
 
 

1 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
ESPÉCIE: Contrato nº 097/2018 – MF. 
REF.: DISPENSA PELO VALOR Nº 20/2018 
PARTES: Município de Floraí e a empresa: J.R. FARDIN & CIA LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES 
VALOR: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: de 03/08/2018 à 31/12/2018. 
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 03/08/2018. 
 

_______________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 

1 
 

EXTRATO DE 1º ADITIVO DO CONTRATO 
ESPÉCIE: Contrato nº 125/2017 – MF. 
REF.: Pregão Presencial nº. 068/2017. 
PARTES: Município de Floraí e a empresa: COMERCIAL PAIÇANDÚ LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ nº 14.028.158.0001-84. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para vários Departamentos desta 
Municipalidade. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 1.389,00 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais). 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Inalterada. 
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/08/2018. 
 

_________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 
 
 

AMA, SOPRADOR, MOTOSERRA DENTRE OUTROS.

______________________________________
Ronaldo José Ferreira de Souza

Pregoeiro

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador 
Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor CRISOGONO 
NOLETO E SILVA JUNIOR, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 009/2018, nos 
termos do Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo: 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 60/2018 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 09/2018 

 
FORNECEDOR: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARCELINA LTDA - CNPJ  N°: 
75.574.418/0001-01 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS  MÉDICO-
HOSPITALARES AMBULATORIAIS E DIAGNÓSTICOS, COM O 
FORNECIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA 
(PRÉDIO E EQUIPAMENTOS) E PESSOAL NECESSÁRIO, A SEREM 
PRESTADOS AOS USUÁRIOS ENCAMINHAMENTOS E INDICADOS PELO 
CONTRATANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NIS 

Valor: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), mensal e com valor total de R$ 792.000,00 
(setecentos e noventa e dois mil reais) referente aos 12 (doze) meses. 
Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná. 

Itaguajé, 06 de Agosto de 2018  

 
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR  

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), mensal e com valor total de R$ 792.000,00 
tecentos e noventa e dois mil reais) referente aos 12 (doze) meses.

Comarca de Colorado, Estado do Paraná.
Itaguajé, 06 de Agosto de 2018

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL
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REGIÃO JÁ TEM DESTAQUE 
EMPREENDEDOR PÚBLICO

O Prefeito de Santo Inácio, Júnior Mar-
celino dos Santos (JÚNIOR VEN-
CESLAU) iniciou sua gestão em 

2017 tendo que tomar medidas severas diante 
da péssima situação em que as contas da Pre-
feitura se encontravam, conforme informa-
ções obtidas do portal da transparência.

O Prefeito e equipe, Vice-prefeita, verea-
dores e analistas se empenharam em resgatar 
o Desenvolvimento da cidade através da re-
gularidade das contas e possibilidade de ob-
tenção de recursos fi nanceiros para realizar 
as obras que a população necessita.

O Prefeito prometeu e cumpriu. Em De-
zembro de 2017 a Certidão Liberatória veio 

para Santo Inácio-PR receber verbas públi-
cas. Cumpriu também a diminuição das des-
pesas com pessoal do patamar ilegal de 62% 
para menos de 49% em Maio de 2.018. (pata-
mar legal é abaixo de 51,3%).

A Cidade venceu mais uma vez, ressal-
tou o Prefeito na época, acompanhado de 
seu pai João Venceslau, reconhecido ex-
prefeito da cidade e homem referência da 
administração.

Nos 18 meses de sua gestão, a Adminis-
tração Municipal conseguiu viabilizar mais 
de 5,2 milhões de reais extras para investi-
mento em obras e equipamentos à população 
de Santo Inácio.

O domingo, dia 29 de julho, 
foi animado em ruas e 
avenida, culminando em 

concentração  defronte a Praça 
da Igreja para a realização do 8º 
Festival Interestadual de Bandas e 
Fanfarras de Santo Inácio.

Famílias prestigiaram as 
apresentações de música instru-
mental, sopro, percussão, etc....
Esta manifestação artística nos 
conduz diretamente a refl exão 
e estimula um fazer voltado à 
musica criativa. O Festival vem 
mostrando ao longo dos anos um 
constante trânsito de idéias quer 
seja nas músicas, vestuários, bai-
larinas, balizas ou ginastas.

Para o Secretário de Educa-
ção, Rodirlei Guimarães: “Reunir 
12 Corporações Musical  para 
um domingo oferecendo lazer e 
cultura; primeiramente devemos 
agradecer pelo imenso orgulho 
que os alunos nos proporciona-
ram, aos seus pais pela confi ança 
depositada nos trabalhos destes 
grandes mestres Maestros e aos 
prefeitos, por estarem lado a lado 
com a cultura em seus municípios 
e levando para fora de seus muni-
cípios este trabalho altamente ela-
borado na sua grande maioria por 
jovens estudantes demonstrando 
na apresentação verdadeiro domí-
nio individual que é o resultado 
tão esperado por todas as admi-
nistrações que visam o estar bem 
comum em suas comunidades”. 

O prefeito de Santo Inácio Ju-
nior Venceslau  destacou: “Tanto 

CORPORAÇÃO MUSICAL ANTONIO AYALA – Percurssão Melódica Regente Feijó – (SP)

BANDA MARCIAL Municipal de Flórida Paulista - (SP)

BANDA MUNICIPAL de Tarabaí -  (SP)

FANFARRA MUNICIPAL de Luiziana

BANDA MARCIAL Marcelino Champagnat de Londrina

BANDA MARCIAL de Santo Inácio

BANDA MARCIAL de Florestópolis BANDA INTEGRAÇÃO de Rolândia – (Associação Cultural e Recreativa) BANDA DE PERCURSSÃO Marcial de Paranapoema

BANDA MARCIAL de Lucélia  - (SP) FANFARRA MUNICIPAL de InajáBANDA MARCIAL de Sandovalina  - (SP)

JÚNIOR 
VENCESLAU – 
Prefeito de Santo 
Inácio

Prefeitura de Santo Inácio 
realiza gestão estratégica e 
consegue valor recorde de 
recursos públicos para a 
cidade, diminuiu despesas 
públicas e aumentou 
investimentos à população.

empenho e dedicação só pode ter 
resultados positivos. Parabeniza-
mos à todos os integrantes das Ban-
das e Fanfarras  por meio de seus 
coordenadores. Vimos que são pes-
soas dedicadas e comprometidas 
com seus ideais, permitindo assim, 
também, a evolução como seres 
humanos. Reafi rmo  o compromis-
so de continuar apoiando e incenti-
vando este Festival em reconheci-
mento pelo excelente trabalho que 
vocês vem apresentando ao longo 
destes anos. Estamos trabalhando 
incansavelmente para que possa-
mos dar melhores condições de 
aprendizagem  aqui particularmen-
te aos participantes de Santo Inácio.  
Parabéns a todos  me sinto honrado 
por fazer parte desta família”.
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REGIÃO JÁ TEM DESTAQUE 
EMPREENDEDOR PÚBLICO

O Prefeito de Santo Inácio, Júnior Mar-
celino dos Santos (JÚNIOR VEN-
CESLAU) iniciou sua gestão em 

2017 tendo que tomar medidas severas diante 
da péssima situação em que as contas da Pre-
feitura se encontravam, conforme informa-
ções obtidas do portal da transparência.

O Prefeito e equipe, Vice-prefeita, verea-
dores e analistas se empenharam em resgatar 
o Desenvolvimento da cidade através da re-
gularidade das contas e possibilidade de ob-
tenção de recursos fi nanceiros para realizar 
as obras que a população necessita.

O Prefeito prometeu e cumpriu. Em De-
zembro de 2017 a Certidão Liberatória veio 

para Santo Inácio-PR receber verbas públi-
cas. Cumpriu também a diminuição das des-
pesas com pessoal do patamar ilegal de 62% 
para menos de 49% em Maio de 2.018. (pata-
mar legal é abaixo de 51,3%).

A Cidade venceu mais uma vez, ressal-
tou o Prefeito na época, acompanhado de 
seu pai João Venceslau, reconhecido ex-
prefeito da cidade e homem referência da 
administração.

Nos 18 meses de sua gestão, a Adminis-
tração Municipal conseguiu viabilizar mais 
de 5,2 milhões de reais extras para investi-
mento em obras e equipamentos à população 
de Santo Inácio.

O domingo, dia 29 de julho, 
foi animado em ruas e 
avenida, culminando em 

concentração  defronte a Praça 
da Igreja para a realização do 8º 
Festival Interestadual de Bandas e 
Fanfarras de Santo Inácio.

Famílias prestigiaram as 
apresentações de música instru-
mental, sopro, percussão, etc....
Esta manifestação artística nos 
conduz diretamente a refl exão 
e estimula um fazer voltado à 
musica criativa. O Festival vem 
mostrando ao longo dos anos um 
constante trânsito de idéias quer 
seja nas músicas, vestuários, bai-
larinas, balizas ou ginastas.

Para o Secretário de Educa-
ção, Rodirlei Guimarães: “Reunir 
12 Corporações Musical  para 
um domingo oferecendo lazer e 
cultura; primeiramente devemos 
agradecer pelo imenso orgulho 
que os alunos nos proporciona-
ram, aos seus pais pela confi ança 
depositada nos trabalhos destes 
grandes mestres Maestros e aos 
prefeitos, por estarem lado a lado 
com a cultura em seus municípios 
e levando para fora de seus muni-
cípios este trabalho altamente ela-
borado na sua grande maioria por 
jovens estudantes demonstrando 
na apresentação verdadeiro domí-
nio individual que é o resultado 
tão esperado por todas as admi-
nistrações que visam o estar bem 
comum em suas comunidades”. 

O prefeito de Santo Inácio Ju-
nior Venceslau  destacou: “Tanto 

CORPORAÇÃO MUSICAL ANTONIO AYALA – Percurssão Melódica Regente Feijó – (SP)

BANDA MARCIAL Municipal de Flórida Paulista - (SP)

BANDA MUNICIPAL de Tarabaí -  (SP)

FANFARRA MUNICIPAL de Luiziana

BANDA MARCIAL Marcelino Champagnat de Londrina

BANDA MARCIAL de Santo Inácio

BANDA MARCIAL de Florestópolis BANDA INTEGRAÇÃO de Rolândia – (Associação Cultural e Recreativa) BANDA DE PERCURSSÃO Marcial de Paranapoema

BANDA MARCIAL de Lucélia  - (SP) FANFARRA MUNICIPAL de InajáBANDA MARCIAL de Sandovalina  - (SP)

JÚNIOR 
VENCESLAU – 
Prefeito de Santo 
Inácio

Prefeitura de Santo Inácio 
realiza gestão estratégica e 
consegue valor recorde de 
recursos públicos para a 
cidade, diminuiu despesas 
públicas e aumentou 
investimentos à população.

empenho e dedicação só pode ter 
resultados positivos. Parabeniza-
mos à todos os integrantes das Ban-
das e Fanfarras  por meio de seus 
coordenadores. Vimos que são pes-
soas dedicadas e comprometidas 
com seus ideais, permitindo assim, 
também, a evolução como seres 
humanos. Reafi rmo  o compromis-
so de continuar apoiando e incenti-
vando este Festival em reconheci-
mento pelo excelente trabalho que 
vocês vem apresentando ao longo 
destes anos. Estamos trabalhando 
incansavelmente para que possa-
mos dar melhores condições de 
aprendizagem  aqui particularmen-
te aos participantes de Santo Inácio.  
Parabéns a todos  me sinto honrado 
por fazer parte desta família”.
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Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br 
 

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PARANAPOEMA - ESTADO DO PARANÁ, 
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N 26/2018 – MENOR PREÇO POR ITEM, O QUAL TEM A SEGUINTE FINALIDADE: 
 
 
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, 

DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA. 

 
 
    
  
ENTREGA DE ENVELOPES  OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, 

DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:20 HORAS DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 
 
DATA ABERTURA       A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE 

AGOSTO DE 2018, ÁS 08:40 HORAS, NA SALA APROPRIADA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. 

 
 
      Qualquer informação referente ao presente processo poderá ser obtida na sede da 
Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy - 216 centro ou através do telefone (44) 3342-1133, em 
horário comercial. 
 

     
 

  PARANAPOEMA, 06 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 
 

 
________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 85/2018 
 
Referência: Compra Direta nº 23/2018 
 
Data de Assinatura do Contrato: 07/08/2018 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná. 
 
CONTRATADO: AS3 AUTOMOTIVA LTDA - ME 
   
CNPJ Nº: 09.151.179/0001-52 
 

ENDEREÇO:Rua Alcindo Ferreira de Toledo, 83 Jd. Curitiba – Campo Mourão/PR 

OBJETO: Aquisição emergencial de pneus para os veículos ambulância Montana placa 
AFR 3594 e Gol placa AMP 1193, pertencentes à frota do Departamento Municipal de 
Saúde do Município de Uniflor, Estado do Paraná. 
 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 1.540,00 (Hum Mil, Quinhentos e Quarenta Reais). 

Prazo de Vigência: 30/09/2018. 

FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.  

 

Uniflor, (Pr), 07 de Agosto de 2018. 

 
 
 

Alan Rogério Petenazzi 
Prefeito Municipal 

Uniflor, (Pr), 07 de Agosto de 2018.

Alan Rogério Petenazzi
Prefeito Municipal

 

EDITAL N.º 61/2018 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO 

 
A Prefeita do Município de Paranapoema - PR, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA 

os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), aprovados(as) no Processo Seletivo Simplificado 
aberto através do Edital n.º 39/2018, a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de 
Paranapoema, Departamento de Recursos Humanos, durante o período de 08 à 14 de agosto de 
2018, no horário de funcionamento da Prefeitura, a fim de resignar-se ao processo admissional, 
contendo cópia dos documentos abaixo relacionados: 
1 – carteira de identidade; 
2 – CPF; 
3 – PIS/PASEP; 
4 – 02 (duas) fotografias 3 x 4 – recentes; 
5 – título de eleitor, com comprovante de votação das últimas eleições; 
6 – carteira profissional – para comprovação do número, série, data da expedição e emprego; 
7 – certidão do registro civil – nascimento ou casamento; 
8 – comprovante de quitação com o serviço militar – caso o convocado for do sexo masculino; 
9 – atestado de saúde fornecido por médico do trabalho habilitado pelo Município, para 
comprovar aptidão física e mental para o emprego; 
10 – certidão de nascimento dos filhos com até 14 (quatorze) anos de idade; 
11 – carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) anos de idade. 
 
CARGO – ODONTÓLOGO 
 

NOME CLASSIFICAÇÃO 
NARA CRISTIANE FORATO GUTIERREZ 2. 

 
 

O não comparecimento do candidato no período estipulado implicará na desclassificação 
do mesmo. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Prefeitura do Município de Paranapoema, Estado do Paraná, 07 de agosto de 2018. 
 
 

Leurides Sampaio Ferreira Navarro 
PREFEITA MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 46/2018 

 
APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, com endereço na Praça 
Santa Cruz, 249, em São Jorge do Ivaí – Paraná comunica aos interessados que 
encontra-se aberta a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 46/2018 
no Departamento de Licitação, sito à Praça Santa Cruz, nº 249, 1º andar, 
Edifício Anexo, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de 
serviços de aulas de teatro para crianças, adolescentes e melhor idade 
inscritos nos programas e serviços oferecidos no CRAS, com 
profissionais habilitados com registro de profissão regulamentado – 
DRT e experiência na área, exceto nos períodos de férias escolares. Os 
serviços estarão sob a supervisão e fiscalização da Secretaria Municipal 
de promoção Social - SEPROS, conforme especificações e quantidades 
constantes no Edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I, 
que veicula o Termo de Referência.O Edital de Pregão Presencial nº 
46/2018 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 30mindo dia 23 de agosto de 2018. Horário da abertura 
dos envelopes: às 09:00 horas do mesmo dia. 
  
São Jorge do Ivaí/PR, 07 de agosto de 2018. 
 
Alessandro Benatti 
Secretário Municipal de Promoção Social 
 

dos envelopes: às 09:00 horas do mesmo dia.

São Jorge do Ivaí/PR, 07

Alessandro Benatti
Secretário Municipal de 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2018 

 
APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ-PR, com endereço na Praça 
Santa Cruz, 249, em São Jorge do Ivaí – Paraná comunica aos interessados que 
encontra-se aberta a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 45/2018 
no Departamento de Licitação, sito à Praça Santa Cruz, nº 249, 1º andar, 
Edifício Anexo, para formação de REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais 
contratações de empresa para fornecimento de concentrador de 
oxigênio para uso domiciliar, destinados aos usuários da saúde pública 
do Município de São Jorge do Ivaí, conforme especificações e 
quantidades constantes no Edital, inclusive seus anexos, notadamente 
o Anexo I, que veicula o Termo de Referência.O Edital de Pregão 
Presencial nº 45/2018 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 30mindo dia 22 de agosto de 2018. Horário da abertura 
dos envelopes: às 09:00 horas do mesmo dia. 
  
São Jorge do Ivaí/PR, 07 de agosto de 2018. 
 
João Geraldo Casagrande 
Secretário Municipal de Saúde 
 

dos envelopes: às 09:00 horas do mesmo dia.

São Jorge do Ivaí/PR, 07 de agosto

João Geraldo Casagrande
Secretário Municipal de Saúde

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 78/2017 
               
  Pelo presente, de um lado o MUNICIPIO DE FLORIDA (contratante) e, de outro, a empresa 
ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA (contratada), ambos já qualificados no contrato 
administrativo n° 78/2017, Processo Licitatório nº 44/2017, resolvem as partes de comum acordo, 
celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2017, na forma das Cláusulas que seguem 
estabelecem entre si o seguinte termo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
Considerando, o Ofício nº 155/2018, da (contratada) ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA, que 
analisou as condições econômicas ocorridas no preço do objeto prestação de serviços, em que 
solicita o reajuste do preço de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), valor este mensal para 
R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), para o período de 12 (doze) meses, totalizando o valor 
de R$ 9.196,63 (nove mil e cento e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), com base 
em índices oficiais do governo; 
 
Considerando, que a empresa vencedora do certame licitatório cumpriu com suas obrigações 
constantes no Contrato nº 78/2017, não constando nada que desabone sua conduta; 
 
Resolvem: 
                Clausula Primeira: OBJETIVO e OBJETO 
 
O presente termo tem por seu objetivo aditar a avença original com fim de promover o reequilíbrio 
econômico-financeiro, utilizando como índice o IGPM no valor de 6,9376% (em percentual), 
aditando também o prazo de vigência do contrato até 18 de julho de 2019, nos termos dos Art. 57, 
II e 65, II, “d” da Lei 8666/93.  
 
Item  Descrição do Objeto Preço 

Anterior 
Preço 

Reajustado 
Valor Total 
do Reajuste 

1 CONTRATAÇÃO DE EMOPRESA ESPECIALIZADA 
NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO 
MENSAL DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA. 

R$ 
8.600,00 
Valor 
mensal 

R$ 
9.196,63 

Valor 
mensal 

R$ 110.359,56 

 
 Cláusula Segunda – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes da execução dos serviços previstos no exercício correrão por conta das 
dotações do ano de 2018. 
 
 Clausula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais, do qual o 
presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar. 
 
                E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias 
de igual teor com a assinatura das testemunhas. 
                 
 Florida, 19 de julho de 2018. 
 
                 De Acordo: 
 
Contratante: MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
                              Prefeita Municipal 
 
Contratada: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA 

 
DECRETO 073/2018 

 
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura 
de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município 
para o exercício de 2018. 

 
O Prefeito Municipal de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, e em especial a Lei 
039/2017 de 10/07/2018. 

 
DECRETA 

 
Art. 1º) Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento 

Geral do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 968.121,53 (novecentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e 
um reais e cinquenta e três centavos) destinado a atender as seguintes despesas:  

 
Funcional Programática Ficha Fonte Valor 

11.01.27.812.0030.1.043 – Const., Amp. Melh. Em Espaço p/ Esp. E Lazer 
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

 
448 

 
0.823 

 
100.000,00 

12.01.04.244.0003.2.086 – Man. Da Sec. Mun. de Promoção Social 
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil 

 
449 

 
3.936 

 
1.062,00 

10.06.10.301.0011.2.101 – Manter os Serviços Gerais de Atend. A Saúde 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 

 
450 

 
0.321 

 
8.000,00 

11.01.27.812.0030.2.071 – Manter as Atividades e Esportes e Lazer 
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 
267 

 
0.001 

 
10.000,00 

09.02.12.361.0034.2.018 – Man. Das Atividades Complementares 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 

 
150 

 
0.103 

 
10.000,00 

06.01.04.122.0003.2.015 – Man. Da Secret. Mun. de Fazenda 
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições 
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições 

 
75 
452 

 
0.001 
3.000 

 
10.000,00 
20.000,00 

09.02.12.365.0013.2.060 – Manut. Da Educação Infantil 
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 

 
157 
163 

 
0.102 
0.103 

 
48.000,00 
3.000,00 

15.02.23.122.0026.2.084 – Manut. De Fomento a Industria E Comercio 
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais 

 
392 
393 

 
0.001 
0.001 

 
6.800,00 
1.200,00 

14.03.26.782.0017.1.006 – Recape, Cascal. e Adeq. De Estradas Vicinais 
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações 

 
451 

 
0.819 

 
750.059,53 

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 968.121,53 

Art. 2º) Para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica autorizado a 
utilização de Cancelamento no valor de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais); Excesso 
de Arrecadação no valor de R$ 858.059,53 (oitocentos e cinquenta e oito mil, cinquenta 
e nove reais e cinquenta e três centavos) e Superávit Financeiro no valor de R$ 
21.062,00 (vinte e um mil, e sessenta e dois reais), a seguir:  

 
Funcional Programática Ficha Fonte Valor 

11.01.27.812.0030.2.071 – Manter as Atividades e Esportes e Lazer 
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 

 
264 

 
0.001 

 
10.000,00 

09.02.12.361.0034.2.018 – Man. Das Atividades Complementares 
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 

 
148 

 
0.103 

 
10.000,00 

06.01.04.122.0003.2.015 – Man. Da Secret. Mun. de Fazenda 
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 

 
68 

 
0.001 

 
10.000,00 

09.02.12.365.0013.2.060 – Manut. Da Educação Infantil     
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil 
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais 

156 
162 

0.101 
0.103 

48.000,00 
3.000,00 

15.02.23.122.0026.2.084 – Manut. De Fomento a Industria E Comercio 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 

 
394 

 
0.001 

 
8.000,00 

TOTAL DO CANCELAMENTO 89.000,00 
 
Art. 3º) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
                    
                            Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos 10 dias do mês de julho de 2018. 
 

 
ANDRÉ LUÍS BOVO                                                               

Prefeito                                                                                        
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TERMO DE REVOGAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2018  

PREGÃO PRESENCIAL 65/2018 
 
Manoel Rodrigo Amado, Prefeito Municipal de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 8666/93 e 

suas alterações posteriores, resolve: 

REVOGAR, o Processo Licitatório nº 125/2018, Pregão Presencial 65/2018, que determina a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

PEDAGOGICOS, EDUCATIVOS, SÓCIO RECREATIVOS E CULTURAIS NA 

BRINQUEDOTECA DO CRAS, tendo em vista os motivos elencados no processo administrativo 

correspondente. 

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes. 

Ourizona, 07 de agosto de 2018. 

 
Manoel Rodrigo Amado 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

e 2018.

Manoel Rodrigo Amado
Prefeito Municipal

 Aconteceu, na noite 
da  quarta-feira 01 do corren-
te mês, na Casa da Cultura 
de Nova Esperança, inédita 
apresentação de música ins-
trumental do Projeto Creative 
Jazz, produzido por Rafael 
Torrente e realização do Prê-
mio Arte Paraná, com Mateus 
Gonsales Trio. 
 O evento foi gratuito 
e teve a presença de autorida-
des, e na sua grande maioria 
formada por alunos da rede 
escolar pública da cidade. 
Para a idealizadora do evento, 
Roberta Fernandes Martins. 

Jazz na Casa da Cultura de Nova Esperança

Diretora de Cultura local, a 
música instrumental é uma 
arte, por ser altamente ela-
borada, acaba por estimular 
o lado sensorial do ouvinte. 
Além disso, essa manifes-
tação artística nos conduz 
diretamente à refl exão e ex-

perimentação estética, além 
de estimular um fazer voltado 
à música criativa. 
 Neste sentido, o traba-
lho desenvolvido pelo Projeto 
Creative Jazz é o resultado de 
um diálogo entre os elementos 
da música popular, erudita e 

contemporânea, prática que 
demonstra a importância do 
grupo estar em constante 
trânsito de ideias. O trio se 
apresentou com Mateus Gon-
sales ao piano; Roger Aleixo 
na bateria e Thiago Alves no 
contrabaixo.
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“Mandioca: Raiz da nossa história”

O projeto didático “Mandioca: “Raiz da nossa 
história”, realizado com os alunos da Escola 
Rafael Costa da Rocha, APAE pela Profa. Ja-
naina Alves de Góis Santos e colaboradores 

da escola e da comunidade é o tema da experiência pe-
dagógica do Agrinho 2018. O ProgramaAgrinho, que é 
o maior programa de responsabilidade social do Sistema 
FAEP, resultado da parceria entre o SENAR-PR, FAEP, 
o governo do Estado do Paraná, mediante as Secretarias 
de Estado da Educação, da Justiça e da Cidadania, do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Agricultura e 

do Abastecimento, os municípios paranaense e diversas 
empresas e instituições públicas e privadas.

A pesquisa tem como objeto de estudo a mandioca, 
macaxeira ou aipim(Manihot esculenta Crantz), permi-
tindo compreendero caminho percorrido pela raiz no  
município, desde sua chegada na região, o histórico com 
as farinheiras de famílias itaguajeenses em décadas pas-
sadas e o seu papel atual no complemento da agricultura 
familiar e na fomentação da economia da região.

Através de um conjunto de ações pedagógicas bem 
defi nidas, com metodologia a pedagogia de pesquisa, 

aplicada pelo programa, foi possível instigar alunos da 
Educação Especial, professores e pessoas da comunida-
de a conhecer, relembrar e relacionar como a mandioca 
faz parte da história de Itaguajé.

Quando os portugueses e espanhóis chegaram no 
Brasil, os indígenas já se alimentavam com as raízes, 
preparavam uma bebida fermentada e fabricavam sua 
farinha. Sendo assim, o projeto, visa compreender 
como a mandioca, é raiz da história deItaguajé, pe-
queno município de origem indígenas, banhado pelo 
rio Pirapó e Paranapanema. Acredita-se que a raiz te-

nha chegado na região através dos índios. 
Atualmente, a mandioca é cultivada em todos os 

estados brasileiros, desde extensas áreas até roçados em 
pequenas propriedades rurais ou em áreas urbanas, nos 
fundos de quintal para consumo familiar. Situa-se entre os 
oito primeiros produtos agrícolas do país, em termos de 
área cultivada, e o sexto em valor de produção. O Paraná 
é um dos importantes estados na produção de mandioca, e 
Itaguajé contribui signifi cativamente para estes números.

O trabalho foi desenvolvido na escola, no campo, na 
cidadee na indústria.

1º) Na escola: textos informativos, desenhos, vídeos e Ofi cinas 
de Culinária com a mandioca e seus derivados;

OFICINA DE PÃO DE QUEIJO 
(exploração do polvilho)

RECEITA ILUSTRADA 
de Pão de Queijo

HORA DE RALAR 
a mandioca para bolo

BOLO DE Mandioca Crua

2°) No campo: Visita a lavoura de Mandioca. 
Com a ajuda do tio do aluno Jair Adriano e produtor experiente 

no cultivo da raiz o Sr. Eduardo Parron, apresentou aos estudantes, 
o trabalho de um mandiocultor desde o plantio da mandioca até a 
colheita. A família cultiva a raiz a mais de 20 anos, com uma sólida 
sucessão familiar de pai, fi lhos, e netos. A escolha do cultivo da 
planta, foi devido à resistência a variações climáticas e ao baixo 
custo de produção quando comparado com outras culturas, explica o 
agricultor. A visita foi enriquecedora para fi xação dos conhecimen-
tos adquiridos em sala e aprofundado com a prática do produtor.

VISITA A LAVOURA de mandioca (plantio)

COLHEITA. Os alunos retiraram com facilidade a mandioca após o solo ter sido 
fofado com o trator.

O ALUNO VITOR 
SANTOS, morador da 
zona rural do município de 
Santa Inês, compartilhou a 
experiência vivenciada com 
seus pais, no cultivo da raiz 
para consumo da família.

DONA GERACINA (mostra o forno)

CASA DA DONA Geracina

b) Família Frois: Sra. Joaquina Frois e Sr. José Ribeiro Frois, pionei-
ros no município na produção de farinha, são conhecidos popularmente 
como seu Zé da Farinheira, alegremente nos recebeu em sua residência, 
chácara próxima a cidade, e cheio de orgulho nos contou sua luta árdua 
para sustentar a família a partir da produção de farinha.

c) Família Amaral Alves: O único registro das farinheiras de 
Itaguajé é a da Família Amaral;

Em entrevista o Sr. Joel Amaral Alves, tio do aluno Mateus Alves,e 
produtor rural no interior do Estado de São Paulo, contou que a família 
iniciou o trabalho com farinha no ano de 1950, e que encerraram a mais 
de 20 anos. Destacou que a farinha boa, tem que ser bem prensada e tor-
rada. Que a renda da família era obtida a partir da raiz, e que a farinha era 
comercializada com os comércios da cidade e cidades vizinhas (Jardim 
Olinda e Paranapoema), e que devido as difi culdades com a mão de obra, 
descontinuaram a produção. Sua maior lembrança era a família reunida e 
dos bijus que faziam para comer em quanto trabalhavam. Atualmente Sr. 
Joel produz mandioca para venda direta ao consumidor.

4°) Na indústria: Uma das ações destaque do projeto, foi conhecer 
uma indústria de Amido, situada no município de Nova Esperança. A 
“Amido Pasquini” nos recebeu apresentando desde a chegada do cami-
nhão de mandioca vinda do campo até a saída do produto, o amido ou 
mistura do pão de queijo, para o consumidor fi nal. É válido destacar que 
pela primeira vez, a indústria que recebe regularmente alunos desde o 
ensino fundamental até a graduação, apresentou as etapas de produção-
aos alunos da Educação Especial, ou seja, através do Programa Agri-
nho, foi possível promover a inclusão e interação dos alunos da APAE 
a pesquisa e a comunidade.

ALUNOS, PROFA. JANAINA, Diretora Nilze Brandão e Eng. de Alimentos 
Michele Gomes.

LABORATÓRIO de Controle de Qualidade

PRODUTO FINAL: Amido e Mistura de Pão de Queijo

A Amostra Cultural dos resultados obtidos com as pesquisas, vi-
sitas, materiais produzidos inclusive um livro de receitas à base de 
mandioca com sugestões feitas por pessoas da comunidade, ocorrerá 
na Semana Nacional do Excepcional no fi m de agosto, com objetivo de 
homenagear os atores que participaram na construção das ações desta 
sequência didática, que vai desde o resgate histórico das farinheiras do 
município, passa pelo campo no cultivo da mandioca e chega na cidade 
com a produção do amido.

Como não há registro da história da mandioca no município, será 
entregue um compendio do trabalho ao departamento de educação para 
compor o acervo da biblioteca municipal para fonte de pesquisa.

Parabenizamos ao excelente trabalho pedagógico e a contribuição 
história para município, que está sendo desenvolvido em Itaguajé, através 
do Programa Agrinho e a  Escola Rafael Costa da Rocha, envolvendo 
alunos, professores e comunidade! São um orgulho para nossa região!

3º) Na cidade: Esta pesquisa permitiu um resgate da história da 
nossa terra, e a valorização dos pioneiros da nossa cidade que teve 
a produção de farinha como fonte de renda para família e pessoas 
da comunidade. Para isso, foram entrevistadas famílias que tiveram 
farinheira na cidade:

a) Família Carvalho: A Sra. Geracina Barbosa Carvalho, a fi lha 
Fátima Carvalho e sua neta, carinhosamente receberam os alunos re-
latando o histórico da família com a farinheira que levava o nome de 
seu esposo, popularmente conhecido como seu “Chico do Pito”, que 
por muitos anos foi fonte de renda para família e vizinhos. Embora 
a família tenha se desfeito da farinheira profi ssional, Dona Gera, e 
apresentou os equipamentos artesanais e as etapas para produção de 
farinha, produto muito apreciado por toda região.

É o tema para o Agrinho 2018 da APAE de Itaguajé!

HORA DE RALAR


