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Jardim Olinda já tem o dinheiro para licitar
a construção da ponte sobre o Rio Pirapó

P

ara falarmos do futuro,
convém observarmos
o passado. Isso no tocante à construção da ponte,
Jardim Olinda recebeu os primeiros recursos da “UNIÃO”
para dar início as obras da
nova ponte de concreto sobre o Rio Pirapó ligando novamente os municípios de
Itaguajé e Jardim Olinda pela
estrada de terra. O valor de R$
1.910.000,00 veio de Emenda Parlamentar da Deputada
Federal Aline Sleutjes e já está
na conta da prefeitura, que
deverá licitar neste mês de
Janeiro para iniciar as obras.
O município não terá que devolver nada a União o recurso
é a Fundo Perdido.
Desde que a ponte foi
construída, ela trouxe mudanças, boas e ruins, diga-se.
A mais aguda delas em 2016,
quando não resistiu as fortes chuvas e acabou sendo
engolida pelas enxurradas,
desligando assim, o marco
divisório do Rio Pirapó. Este

ENTROU PARA A HISTÓRIA. A cheia do Rio Pirapó em janeiro de 2016 causou prejuízos em todos os
municípios lindeiros ao rio. Em Jardim Olinda, no encontro das águas dos Rios Pirapó e Paranapanema, a
ponte não resistiu. Após peregrinação das autoridades local na esfera estadual e federal a boa notícia vem
da União, o recurso de R$ 1.910.000,00 já está disponível para Licitação e construção da nova ponte

acesso virou fruto de polêmicas local e no Estado.
Como o clima político
interferia, ora para o bem,
ora para o mal, a Prefeita

Lucimar, buscou na neutralidade da Deputada Aline, com
seu mandato voltado aos
interesses do Paraná, e sem
interesse pessoal, comoven-

Horta comunitária de Mandaguaçu

será referência estadual

Aconteceu na 2ª quinzena de dezembro último,
no escritório regional da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
em Maringá a assinatura de
convênio para a execução de
horta comunitária em Mandaguaçu, com implantação
também da feira solidária.
O projeto será referência para todo o Estado do
Paraná, onde famílias de

baixa renda farão parte do
processo da horta.
O projeto foi elaborado
pela equipe técnica da Amecom, de Maringá, em parceria com a equipe técnica da
Prefeitura de Mandaguaçu.
Participaram do evento
da assinatura do convênio:
Jucival Pereira de Sá (chefe
da Seab/Maringá), Valderley
Amboni (técnico da Desan),
Maurício Aparecido/Professor

do-se com as diﬁculdades
apresentadas pela Prefeita,
não “titubeou” estendendo
às mãos para Jardim Olinda.
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Lourenço e Lourival cantam e
encantam no Show da Rural Diesel

A

dupla das vozes de cristal
Lourenço e Lourival esteve
no dia de Natal em show
aberto ao público, no espaço da
Rural Diesel estrada Genúncia
km 01, um verdadeiro sucesso,
pelas musicas apresentadas e a
interação com o público. Os irmãos
Forini, João, Pedro e Ângelo receberam clientes, colaboradores, parceiros, fornecedores para o grande
show do ano, toda a comunidade
também foi convidada para este
evento. Em uma das fotos o Prefeito Deti Barraca de Terenos Mato
Grosso. Registro Floraí FM.

Índio (prefeito de Mandaguaçu), vereador Guga Saes
(autor do projeto na Câmara
Municipal), professor Basilio Baccarin (presidente da
Associação dos Moradores
Ecologicamente Corretos de
Maringá), Toninho Saes (exprefeito de Mandaguaçu) e
Aparecido Lopes (vice-presidente da Amecom, e que também representou o deputado
estadual Dr. Batista).

Ballet Municipal realiza formatura
e emociona público em São Jorge do Ivaí
FOTOS: AMANDA WATANABE
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O Ballet Ponta do Pé é
um Projeto Municipal da
Prefeitura de São Jorge do
Ivaí e realizou na noite de
21 dezembro (sábado) a
cerimônia de entrega dos
Certificados às Formandas,
Kayra e Rafaela integrantes
do referido grupo de dança
clássica do município.

A solenidade ocorreu na
Casa da Cultura Professora
Maria Aparecida Moreno
Picoli e contou com as
presenças da secretária de
Educação e Cultura Claudinéia Navarro, do Diretor de
Cultura Milton Mobilia, da
Professora Fabiana Ribeiro
além dos familiares e ami-

gos das Formandas Kayra
e Rafaela e também do
Prefeito André Bovo, maior
incentivador no Projeto Um
grande público também
prestigiou o evento, sendo
pais, entre outros familiares e populares em geral.
Antes da entrega dos
Certificados, o grupo de

Balé Ponta do Pé emocionou a platéia proporcionando uma retrospectiva
de alguns blocos, dos espetáculos da Cinderela
e outras atividades, que
apresentaram e, ou, aprenderam desde a criação do
grupo, em 2013.
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO 1/2015 PREGÃO
1/2014
CONTRATANTE:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
com sede administrativa na Av. Governador Lupion, nº 555, inscrita no CNPJ sob nº
74.163.718/0001-35, neste ato representado pelo Presidente NIVALDO
FRANCISCO DOS SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº
331.482.879-91, RG. N.º 2.160.355 PR, residente e domiciliado na Rua Duque de
Caxias, n. 486 – Itaguajé - PR.

CONTRATADO:

SÉRGIO RICARDO BORRI - COLORADO, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.773.246/0001-45, com sede na Av. Paraná, 131 –
Centro Cep: 86.690-000, na cidade de Colorado – PR, neste ato representado pelo
Sr. SÉRGIO RICARDO BORRI, portador da Cédula da Identidade RG sob nº
4.292.755-4 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 793.026.619-20, residente e
domiciliado na Rua das Tulipas nº 123, Colorado/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REEQUILÍBRIO.
Conforme solicitação da empresa, fica ajustado o contrato com o Reequilíbrio entre os módulos,
conforme tabela abaixo.
CLAUSULA SEGUNDA DO VALOR - fica corrigido pela inflação da Selic do ano de 2019, na taxa de
5,79% ao ano.
CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO: Fica criado o ítem 14 no contrato existente com a
nomenclatura “Prestação de serviços de interpretação de erros, acompanhamento e apoio na
geração e análise de dados que visará o atendimento a normas e Leis em vigência abrangendo
os diversos setores da Câmara Municipal concernentes ao Solicitado pelo TCE-PR, entre outros”
VALORES CORRIGIDOS
5,79%

.Lote 1 LOCAÇÃO DE SISTEMAS
Item DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS

Qt

Mensal

REEQUILIBRIO

Anual

Mensal

Anual

1

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE

12

641,30

7.695,62

230,00

2

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SIM-AM

12

293,61

3.523,30

170,00

2,040,00

3

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO

12

280,73

3.368,77

160,00

1.920,00

4

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TESOURARIA

12

293,61

3.523,30

170,00

2.040,00

5

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO

12

3.832,36

180,00

2.160,00

6

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE IMPORTAÇÃO SIM12
AP

319,36
293,61

3.523,30

170,58

2.046,96

7

LOCAÇÃO
LCITAÇÃO

8

LOCAÇÃO
INTERNO

9

DE

SISTEMAS

DE

COMPRAS

E

12

2.760,00

293,61

3.523,30

170,00

2.040,00

12

319,36

3.832,36

180,00

2.160,00

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMONIO

12

279,44

3.353,31

182,78

2.193,36

10

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FROTAS

12

345,12

4.141,42

170,00

2.040,00

11

LOCAÇÃO
DE
TRANSPARENCIA

293,61

3.523,30

DE

SISTEMAS

DE

SISTEMAS

CONTROLE

DE

PORTAL

12

14 Prestação de serviços de interpretação de erros, acompanha- 12
mento e apoio na geração e análise de dados que visará o
atendimento a normas e Leis em vigência abrangendo os
diversos setores da Câmara, concernentes ao
Solicitado pelo TCE-PR, , entre outros.
TOTAL GERAL

3.653,36

43.840,31

170,00

2.040,00

1.700,00

20.400,00

3.653,36

43.840,31

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não
modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente
aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor.
Itaguajé, 06 de Janeiro de 2020.
Contratante

Contratado

Camara Municipal de Itaguajé

SÉRGIO RICARDO BORRI - EIRELI

NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

SÉRGIO RICARDO BORRI
PROPRIETÁRIO

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO 1/2015 PREGÃO 1/2014

CONTRATANTE:

.
CONTRATADO:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede administrativa na Rua Vereador Firmino Luiz 205, inscrita no
CNPJ sob nº 00.471.001/0001-14, neste ato representado pelo Presidente CLEUZA
DE FREITAS LIMA, brasileira, viúva, inscrito no CPF sob o nº 168.712.949-53, RG.
N.º 1.165.047-3 residente e domiciliada a Rua Joaquim Campos nº 165– Santa Inês
- PR.
SÉRGIO RICARDO BORRI - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 07.773.246/0001-45, com sede na Av. Paraná, 131 – Centro
Cep: 86.690-000, na cidade de Colorado – PR, neste ato representado pelo Sr.
SÉRGIO RICARDO BORRI, portador da Cédula da Identidade RG sob nº
4.292.755-4 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 793.026.619-20, residente e
domiciliado na Rua das Tulipas nº 123, Colorado/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REEQUILÍBRIO.
Conforme solicitação da empresa, fica ajustado o contrato com o Reequilíbrio entre os módulos,
conforme tabela abaixo.
CLAUSULA SEGUNDA DO VALOR - fica corrigido pela inflação da Selic do ano de 2019, na taxa de
5,79% ao ano.
CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO: Fica criado o ítem 14 no contrato existente com a
nomenclatura “Prestação de serviços de interpretação de erros, acompanhamento e apoio na
geração e análise de dados que visará o atendimento a normas e Leis em vigência abrangendo
os diversos setores da Câmara Municipal concernentes ao Solicitado pelo TCE-PR, entre outros”
VALORES CORRIGIDOS
5,79%

.Lote 1 LOCAÇÃO DE SISTEMAS
Item DESCRIÇÃO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS

Qt

Mensal

REEQUILIBRIO

Anual

Mensal

Anual

1

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE

12

624,56

7.494,73

209,17

2,510,04

2

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SIM-AM

12

270,43

3.245,14

160,00

1.920,00

3

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO

12

270,43

3.245,14

160,00

1.920,00

4

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TESOURARIA

12

270,43

3.245,14

160,00

1.920,00

5

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO

12

3.554,20

180,00

2.160,00

6

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE IMPORTAÇÃO SIM12
AP

296,18
283,31

3.399,67

180,00

2.160,00

7

LOCAÇÃO DE
LCITAÇÃO

8

LOCAÇÃO
INTERNO

9

SISTEMAS

DE

COMPRAS

E

12

283,31

3.399,67

160,00

1.920,00

12

283,31

3.399,67

183,27

2.199,24

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMONIO

12

283,31

3.399,67

170,00

2.040,00

10

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FROTAS

12

334,82

4.017,79

170,00

2.040,00

11

LOCAÇÃO
DE
TRANSPARENCIA

283,31

3.399,67

DE

SISTEMAS

DE

SISTEMAS

DE

CONTROLE

PORTAL

12

14 Prestação de serviços de interpretação de erros, acompanha- 12
mento e apoio na geração e análise de dados que visará o
atendimento a normas e Leis em vigência abrangendo os
diversos setores da Câmara, concernentes ao
Solicitado pelo TCE-PR, , entre outros.
TOTAL GERAL

3.792,44

45.509,28

180,00

2.160,00

1.700,00

20.400,00

3.792,44

45.509,28

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não
modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente
aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor.
Santa Inês, 06 de Janeiro de 2020.
Contratante

Camara Municipal de Santa Inês
CLEUZA DE FREITAS LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

Contratado

SÉRGIO RICARDO BORRI - EIRELI
SÉRGIO RICARDO BORRI
PROPRIETÁRIO

Empresas que incentivam a leitura e a informação
Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos
Ângulo
Paniﬁcadora União
Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Colorado
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato
Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí
Inajá
Farmácia Santa Inês
Paniﬁcadora Nossa Senhora Aparecida
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Paniﬁcadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria
Paniﬁcadora Pão de Mel
Auto Posto Sede Alvorada II
Bar Líder
Ourizona
Mercado Bandeirantes
Paniﬁcadora e Confeitaria Doce Pão
Mercado Vieira
Mercearia Nossa Senhora Aparecida
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Paniﬁcadora Evangelista
Michel Cabeleireiro
Paniﬁcadora 2 Irmãos
Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santo Inácio
Lanchonete e Petiscaria Jangada
Açougue São José
Santa Inês
Auto Posto Santa Inês
Paniﬁcadora Cantinho do Pão
São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin
Uniﬂor
Mercado Mineiro
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho
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Joseir Sversutti Ordenado Presbítero em Nova Esperança
PADRE JOSEIR SERÁ VIGÁRIO DA PARÓQUIA BOM PASTOR, EM MANDAGUARI

E

ra o ano de 1974 quando o jovem casal Laudicéia e Luiz vieram para
Nova Esperança, cheios de
planos e confiantes em iniciar uma vida nova na cidade
que tinha apenas 22 anos.
E para ambos, uma dádiva no dia 10 de outubro de
1976, quando nasceu o filho
que chamaram de Joseir, que
pequenino corria pelas ruas
da cidade como toda criança
e desde jovem se interessou pelas coisas de Deus,

sabendo da necessidade
de preparar-se para poder
exercer com conhecimento
e sabedoria o que Deus lhe
havia reservado, iniciando
seus estudos no Colégio Sagrado Coração de Jesus em
Nova Esperança até a 6ª série, a 7ª e 8ª no Colégio Estadual Costa Monteiro, 1 ano
e meio no Colégio São Vicente e também magistério; Segundo grau no antigo Colégio
Maringá; Filosofia no Instituto Filosófico de Maringá e

Teologia na PUC- Campus de
Londrina e especialização
em espiritualidade pela Vicentina de Curitiba.
Desde então foi um passo, não um passo qualquer,
mas um passo grandioso,
para tornar-se Presbítero no
dia 20 de dezembro último
na Paróquia Sagrado Coração
de Jesus em Nova Esperança,
em Santa Missa presidida
pelo Administrador Apostólico
da Arquidiocese de Maringá,
Dom João Mamede, celebra-

ção que teve a presença de
vários sacerdotes, inclusive os
Padres Israel e Sidnei Salazar da comunidade local.
O Bispo, João Mamede em
sua homilia disse que ao celebrar a ordenação sacerdotal
do jovem Joseir o que importa
é que o povo ao entrar na igreja que se sinta importante,
por ser filho de uma mãe e
de um pai, sabendo que a Fé
não é pouca coisa. Lembrou
que a ordenação é um sacramento para sempre e Joseir
se formou e foi avaliado pelos reitores e pelo Bispo e por
fim foi perguntado ao povo
se ele ouviu o chamado de
Deus, com atitudes, gestos e
comportamentos. A Igreja então avaliou e hoje sabe que
ele tem vocação e então só
falta celebrar algo que Deus
já está fazendo, chamando-o
para o sacerdócio, tornando-o pastor de suas ovelhas,
sendo instrumento de Deus,
permitindo que pastoreie o
seu povo. Sabendo que Jesus
nunca prometeu a ninguém
não ter dificuldade, mas sim
alegria, que Ele promete.
Com o padre sendo instrumento de celebrar o que
é divino, a transformação
do pão e do vinho em corpo
e sangue de Cristo. Estando
para ordenar presbítero esse
filho, considerado deve ser o
cargo a ser elevado na igreja,
um sacerdócio régio que escolhendo alguns discípulos,
devem exercer em nome de
Deus o ofício sacerdotal em
favor da humanidade e sendo
cooperadores dos Bispos.
Será considerado sacerdote verdadeiro da nova aliança,
para pregar o evangelho e
principalmente no sacrifício
do Senhor, transmitindo a todos a palavra de Deus, ensinando o que crer e praticar o
que ensinar. Finaliza dizendo:
“Querido filho que a sua vida
seja estímulo para os fiéis”.

Joseir: “Eu sou o Bom Pastor: O Bom Pastor dá
a vida pelas ovelhas” (Jo 10.11). “A comunidade
só quero agradecer de coração pelas orações e
amizade. Muito obrigado por tudo.
Deus abençoe sempre a cada um”.

O NOVO SACERDOTE NA CELEBRAÇÃO, SE DIRIGE AO POVO DIZENDO:

“Querido e amado povo de Deus, que veio
para celebrar comigo, com minha família, com a
nossa arquidiocese de Maringá, este dia tão feliz
para nós. A minha família, minha eterna gratidão.
Eu sou o Bom Pastor, diz Jesus, o Bom Pastor dá
a vida por suas ovelhas, este foi o meu lema, escolhido para guiar o meu ministério presbiteral.
Quero continuar seguindo o exemplo de Jesus,
colocando toda minha vida a serviço da nossa igreja a serviço da nossa arquidiocese de Maringá.
Agradeço a Deus, não podendo citar o nosso
Bispo emérito que com carinho e paternidade
me acolheu, minha gratidão e oração. Agradeço
aos formadores pela dedicação, paciência e sobretudo por terem acreditado em minha vocação. Aos professores e irmãos seminaristas, aos
religiosos e religiosas, sou muito grato por vocês,
contem sempre com a minha prece. Agradeço
aos diáconos da diocese pelo testemunho e pelo
serviço. Agradeço a Deus que desde o momento
que ﬁquei sabendo qual seria a paróquia que eu

serviria, já os tenho em minhas orações e já os
tenho em meu coração. Deus, obrigado por ter
me conﬁado e estar exercendo o meu ministério
na Paróquia Bom pastor de Mandaguari. Deus
os abençoe aos padres da nossa arquidiocese,
muito obrigado pelo apoio e amizade, padres de
outras comunidades que aqui estão obrigado pelo
carinho com que me acolhem com o apoio e orações. Agradeço de modo particular ao Padre Claudinei, pároco da Igreja Sagrado Coração de Jesus,
que com zelo e amor, conduz esta comunidade,
agradeço-o pelo apoio e amizade com a minha pessoa. Agradeço também a todos os padres que por
aqui passaram, pelos testemunhos e carinho pela
igreja de Cristo e ao Sagrado Coração de Jesus,
agradeço também aos funcionários desta paróquia,
pelo carinho e paciência comigo. Agradeço a todos
que estão envolvidos nesta celebração; coral,
liturgia, acolhida, pessoal das ﬂores, da limpeza,
da organização, do som, dos alimentos, aos ministros pastorais, movimentos, acampamentos e

ao cerimonial. Obrigado por estarem aqui. Para
mim é um dia muito especial pois foi nesta igreja
no dia 26 de dezembro de 1976 que eu recebi o
batismo pelas mãos do Monsenhor Lauria, me
tornando membro da família de Deus. Obrigado
aos meus pais, aos meus padrinhos, em 20 de
novembro de 1988 recebi a Sagrada Comunhão.
Em em 14 de dezembro de 1991 recebi o Santo
Crisma e hoje sinto-me muito feliz recebendo o
Sacramento da Ordenação Presbiteral com a igreja e pela igreja. Agradeço aos meus pais por
terem me dado a vida e terem me ensinado a fé.
A minha irmã Joslaine e meu cunhado Pedro e
aos meus parentes. Muitas pessoas especiais
estão aqui, mesmo que do céu... tantos parentes
e tantos amigos e amigas que hoje repousam no
colo de Deus. Por ﬁm quero pedir humildemente
que continuem rezando por mim para que eu siga
ﬁel e feliz neste ministério presbiteral que acabei
de receber. Muito obrigado a todos. Que Deus os
abençoe com ricas e preciosas Bençãos”.
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Grupo de Dança Ponta do Pé, de São Jorge do Ivaí,
contribui para criatividade e expressão

O

Grupo Municipal de Dança Ponta do Pé de São
Jorge do Ivaí, fez a sua
apresentação anual e, este ano
foram 6 apresentacões. O tema
da apresentação do ballet foi
CINDERELA com coreograﬁa de
Fabiana Ribeiro.
Na abertura de cada apresentação o Diretor de Cultura
Milton Mobilia, sempre acompanhado de alunas, ressalta
a conﬁança dos familiares no
Projeto, sem elas nada disto estaria acontecendo, bem como
a administração municipal não
mede esforços para manter
este Projeto. Todas as noites a
Casa da Cultura esteve lotada,
por familiares e amigos, em
todas as sessões, Milton fez a
leitura de um texto de Santo
Agostinho: Passado, Presente e
Futuro. Trazendo uma reﬂexão

para o grupo de dança.
O Presente do Passado; são
os dias que estas meninas passaram no projeto, aprendendo
a arte da dança, que implica
responsabilidade, comprometimento, dedicação,etc. E algumas meninas estão no grupo
desde o início em 2012 e todas
trazem em suas memórias o
1º dia de aula, a 1ª apresentação em público, a ansiedade
em fazer 10 anos para colocar
a sapatilha de ponta e depois
reclamar das dores nos pés. O
Presente do Passado é o aprendizado até agora construído,
porque elas serão os adultos de
amanhã, mas também vivem e
participam do aqui e agora.
O Presente do Futuro é
a busca de todos os dias na
construção do ideal de cada
aluna e, cabe a nós adultos a

responsabilidade de lutar por
um futuro melhor, dar espaço
para experimentarem o mundo
a partir de suas necessidades e
interesses que se manifestam
no aqui e agora. E esta busca
na construção do ideal da aluna, do futuro melhor é um dos
grandes objetivos do Prefeito
André Bovo e da Secretária de
Educação e Cultura Claudinéia
Sossai Navarro.
E que o presente do futuro
continue sendo tão grandiosos
como foi 2019, onde nossas
alunas classiﬁcaram-se pela 3ª
vez para Mostra Paranaense
da Dança em Curitiba ( apresenrando-se no Teatro Guaíra
),3º lugar no Festival Maringá
em Danças e 3º lugar no Festival Internacional de Dança em
Marília (SP), lembrou o Diretor
de Cultura Milton Mobilia.

Fanfarra do CRAS de Santa Inês faz
Inajá irá receber seu
apresentação na região e recebe convite primeiro caminhão de
coleta seletiva de lixo
da JBS/Aves de Santo Inácio
A ANSIEDADE E A EXPECTATIVA TOMARAM CONTA DOS COMPONENTES DA FANFARRA DO

O

C

entro de Referência de
Ação Social (CRAS ) de
Santa Inês, no último
sábado. Pela primeira vez o
grupo realizou apresentação
em uma empresa da iniciativa
privada no município de Santo
Inácio a JBS/AVES, desﬁlando
no pátio da empresa, num momento de recreação dos funcionários, são muitos...encantando os funcionários, muitos
deles pais dos meninos e meninas integrantes da fanfarra.
Os integrantes da Fanfarra foram acompanhados pela
equipe técnica, orientadora, pro-

fessor Carlos Leal pela coreografa Dieny Cabral e pela diretora
de Ação Social, Rosana Luvisoto;
“Estamos felizes pelo reconhecimento da Fanfarra, alunos, professor e toda equipe envolvida e
também pela belíssima apresentação”, aﬁrma, Rosana
A Fanfarra do CRAS de
Santa Inês iniciou os ensaios
no início deste ano. As primeiras apresentações foram na
Semana da Pátria e no Desﬁle
Cívico de Santa Inês e outras
apresentações no Distrito de
Imbiaçaba. Depois de incorporar-se dentro dos domínios do

município, e ganhar a conﬁança da administração municipal,
que viu na garotada disposição
e apoio das famílias a Fanfarra
começou a participar na região
de festivais, trazendo alguns
troféus para sua galeria.
O trabalho exposto nas redes sociais, por meio de vídeos,
chamou a atenção dos empresários da JBS/Aviário que
convidou o grupo para a apresentação aos funcionários que
também merecem ter momentos de descontração, em horário
de almoço, com recreação. Após
a apresentação a garotada al-

moçou no refeitório da empresa
na companhia dos familiares ali
trabalhadores. Para o instrutor da Fanfarra Carlos Leal, foi
um momento impar e muito
feliz dos empresários em oferecer esta recreação aos seus
parceiros, visto uma grande
maioria serem pais de alunos
da fanfarra, foi momentos de
integração e felicidades para
os familiares, os jovens vendo
seus pais trabalharem e eles
levando musica, deixando no
imaginário do jovem a descoberta do prazer, e o entretenimento ao adulto trabalhador...

prefeito de Inajá, Cleber Silva, recebeu
das mãos do deputado estadual Tiago Amaral
o documento que autoriza
a compra de um caminhão
equipado com caçamba
para a coleta de materiais
recicláveis. O município irá
receber um total de R$ 287
mil para a compra, por meio
de licitação, de um caminhão de coleta.
Segundo o prefeito Cleber Silva a coleta de lixo
em Inajá é feita com um
trator, que não dá conta de
toda a demanda da cidade.
“O município de Inajá há
décadas recolhe o lixo com
um tratorzinho, onde o gari
joga a sacola de um lado e
quando enche acaba cain-

do de outro lado. Agora vamos ter um equipamento à
altura, que vai beneficiar
os catadores e o nosso município”, conta o prefeito.
“Todo mundo quer uma
cidade limpa e esse equipamento chega para dar
mais qualidade de trabalho
aos catadores. Eles vão fazer a coleta com mais eficiência e mais dignidade e
o resultado vai ser visível
para a população”, afirmou
o deputado Tiago Amaral,
responsável pela liberação
do recurso para a aquisição do caminhão. O convênio, que libera a licitação
para a compra do veículo,
foi assinado na última terça-feira, 17, em um evento
no Palácio Iguaçu.

CERTIFICAÇÃO PROERD DE SÃO JORGE DO IVAÍ

C

om a ﬁnalização do Programa deste ano de
2019 PROERD a comunidade escolar da
Escola Municipal São Jorge, entregou e premiou alunos dos 5º(s) da escola com Certiﬁcado e
Prêmios para as melhores Redações.

O evento caracterizou-se pela presença dos
pais, parentes e convidados da escola e dos alunos. Aliado a dedicação dos servidores, professores, administração escolar, o papel importante
da Policia Militar do Paraná com o seu Cabo Sér-

gio que monitora o Programa que consiste na
ação conjunta de Policiais Militares, Escolas e
Famílias no sentido de prevenir o abuso de coisas ilícitas e a violência entre estudantes. Registramos presença no evento do Vice Prefeito Ail-

Fotos: Ateliê Dorotéia

ton Aparecido Zago, de vereadores do município,
Secretaria da Educação Professora Claudia, da
Diretora Sueli, que se juntou a dedicação e ação
das professoras dos anos certiﬁcados e de suas
colegas de trabalho.
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Enﬁm, Jardim Olinda recebe recursos à fundo perdido
para a construção da nova ponte sobre o Rio Pirapó

U

ma ótima notícia para a
população que trafega
pela ponte no Rio Pirapó,
ligando Jardim Olinda a Itaguajé; Dia 26 dezembro de 2019,
apareceu no extrato da conta
bancária da Prefeitura de Jardim
Olinda a Nota de Empenho tão
esperada e sonhada.
Valor em dinheiro disponível de R$ 1.910.000,00, para
a construção de uma ponte
deﬁnitiva, de concreto armado,
atendendo os estudos hidrológicos. Vale registrar que são
recursos a fundo perdido, de
emenda parlamentar da deputada federal Aline Sleutjes,
recursos conquistados em
méritos, além ser fruto de
um esforço pessoal da Prefeita
Lucimar em peregrinar em Brasília e também graças ao setor
de contabilidade da prefeitura
estar em dia com as ﬁnanças,
pois tem Certidão Negativa, expedida pelo Tribunal de Contas
do Estado, o que lhe outorga
o direito de captar recursos
extras, e que ﬁque bem claro,
os recursos a fundo perdido é
como se fosse um presente da
Federação para Jardim Olinda,
isto é o município não terá que
devolver o dinheiro e muito
menos pagar prestações desta
captação ﬁnanceira que vem
em boa hora.
Agora é a vez da Prefeita
Lucimar, promover a licitação da
obra da ponte no lugar daquela
que rodou em 2016 pelas fortes
chuvas daquele ano. A tragédia
provocada pela natureza mudou
a rotina de todos que precisam
dar uma volta demorada e cansativa, aumentando em 60 quilômetros para irem à escola ou
fazer uma simples compra nos
comércios e instituições bancárias vizinhas, além de diﬁcultar
o transporte de produtos cerâmicos para o Estado de São Paulo,
maior consumidor dos produtos
do Paraná. Foram muitas idas a
Curitiba e em Brasília.
Há muitos anos que a população cobrava essa intervenção
da gestora municipal. Segundo
ela, por intermédio do assessor

David da Deputada Federal
Aline Sleutjes os recursos irão
complementar como outrora a
Avenida Tiradentes principal da
sede da cidade, ligando com a
zona rural e Residenciais Campestres. “Como bem lembra o
Assessor Deivid, nós ﬁrmamos
uma série de compromissos
com municípios da região.
Além de Jardim Olinda, destinamos recursos para Cruzeiro
do Sul, Inajá, Paranapoema,
Itaguajé, Santo Inácio, Atalaia,
Lobato, Munhoz de Melo e
Ângulo.
A Deputada Federal Aline
Sleutjes deixa uma mensagem: “Estou em Castro, minha cidade natal, com minha
família e vim passar alguns
dias aqui, muito feliz. Fui
vereadora por minha cidade
e candidata a Estadual, com
meu partido não conseguindo
o número de votos para eu ser
eleita. Eu estava acostumada
a trabalhar com municípios
maiores e em Brasília é um
novo mundo, que muitos tem
a ideia de que não se faz
nada, isso não é realidade, lá
tem muita gente trabalhando
sério e com dignidade. Minha
agenda começa as oito da
manhã e não tem hora para
terminar. Chegamos a traba-

lhar até 3 horas da madrugada. Eu escolhi uma bandeira,
do agro, que o Paraná é o
celeiro do país e sou vice-líder
do governo, com amizade
muito boa com a Ministra
Tereza Cristina, podendo desenvolver um bom trabalho,
atendendo as demandas que
surgem no Estado do Paraná,
tendo conseguindo alcançar
grandes desaﬁos.
Jardim Olinda foi a mão de
Deus, porque eu não conheço
a região noroeste e a Prefeita
teve uma sorte porque ela foi
ao meu gabinete e quando eu
cheguei o meu assessor disse
que o valor de reconstrução
da ponte era muito grande.
Com ele me contando a história, me comoveu e eu já sem
recursos, tinha uma planilha

Posse das Conselheiras
Tutelares de Itaguajé

Na manhã do dia 06 de
janeiro de 2020 as 10hrs o
Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Itaguajé – CMDCA
teve a honra, juntamente com
autoridades local, Certiﬁcar as
Conselheiras Tutelares Titulares e Suplentes do Município
de Itaguajé eleitas pela população no dia 06 de Outubro
de 2019, os quais atuarão na
gestão de 2020-2024.
Numa cerimônia simples
e sem muitas formalidades,
realizada na sede própria do
Legislativo Municipal, as Conselheiras Tutelares Titulares
e Suplentes receberam seus
respectivos diplomas das mãos
da Gestora Municipal de Assistência Social e Cidadania
Izilda de Carvalho Noleto e
Silva que fez a entrega para
Maria Aparecia Silva Souza;
o Vice Prefeito Altair Damião
dos Santos fez entrega a Cirleia
Alves Ferreira; O Presidente do
Legislativo, Vereador Nivaldo
Francisco dos Santos fez a
entrega à Edilaine Gisele Brites
Francisco; O Vereador André de
Oliveira fez a entrega a Elenice
Ferreira de Oliveira; O Vereador
Jose Bonﬁ m fez a entrega a
Franciele Priscila dos Reis; O

Vereador Delair Araujo fez a
entrega a Conselheira Tutelar Nadir Araujo dos Santos;
O Vereador Eduardo Parron
fez a entrega a Maria Carla
de Souza e o Vereador Ayres
Tadeu Bertazzo fez a entrega
a Suely Alves Pinafﬁ.
O CMDCA aproveitou o momento para agradecer o apoio
oferecido pela Prefeitura em
todo processo de escolha, a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
pelo subsidio oferecido a todo
processo, e a Secretaria Municipal de Educação por ceder
o espaço físico da Escola
Municipal para realização da
prova escrita e realização da
eleição, ao Ministério Publico
da Comarca de Colorado pelas orientações ao CMDCA,
aos candidatos, e ao Fórum
Eleitoral da Comarca de Colorado pelo empréstimo das urnas e materiais digitais para
organização dos eleitores.
Sendo assim o CMDCA
agradece a toda população
Itaguajeense que esteve presente neste momento de
posse das Conselheiras Tutelares (Titulares e Suplentes)
do Município de Itaguajé,
destacando a função que um

conselheiro tutelar trabalha
pela garantia e defesa dos
direitos da criança e do adolescente por parte da família,
da comunidade e do poder
público.

que eu tinha que atender, mas
de manhã eu pedi ao Marcelo
o telefone da Prefeita e ao conversarmos, depois ela esteve
em Brasília para me conhecer
e graças a Deus o recurso da
ponte no valor de quase R$
2.000.000,00 está liberado,
que eu poderia distribuir para
outros municípios que tive votos, mas me identiﬁquei muito
com a Prefeita Lucimar que,
além de professora, quer o
bem da sua cidade.
O seu choro e seu desabafo
me ﬁzeram entrar na luta para
conseguir que as obras da
ponte acontecessem. Estou
muito feliz em atender, mesmo
tendo pouquíssimos votos na
região. Devo fechar o ano com
cerca de R$ 3.500.000,00
destinados para toda a região.

Tenho comigo a certeza que
sou professora e apenas estou
deputada federal, sabendo que
estou fazendo o meu melhor
pelo Paraná. Desejo um Natal
abençoado para todos com
um Brasil novo tendo muitas
novidades e melhorias”.
A Prefeita Lucimar não
conseguiu esconder a emoção:
“Agradeço imensamente a Deputada Aline, porque quando
recebi a notícia foi uma emoção, eu estava com minha família e foi quando uma funcionária foi me avisar, chegando
toda esbaforida, freou o carro
e eu pensei: Meu Deus, o que
será que aconteceu... e nossa!
na hora, isso foi a tarde e então
fomos para a ponte e ﬁcamos
até quase meia-noite soltando
fogos na cidade e não tenho
palavras para agradecer. Só
Deus, que ele te ilumine. Meu
Deus! Essa comunidade, não
somente a nossa comunidade,
mas a expectativa em toda nossa região era muito grande em
relação à reconstrução da ponte. Eu sempre tranquila, porque
desde o primeiro momento que
tive contato com você e com a
sua equipe, eu senti que você
me deu muita conﬁança, talvez
por ambas sermos mestres e
a gente sempre quer fazer o

melhor. Eu nunca duvidei que
este trabalho fosse realizado.
Agradeço o carinho que teve
por Jardim Olinda. Já passei
mensagens para o Deivid e para
o Marcelo e que Deus te ilumine
sempre porque sei que hoje não
é fácil ser um político honesto
hoje no país, porque muitos só
pensam no lado de politicagem
e não neste lado proﬁssional que
a senhora tem.
Então eu me sinto muito
honrada de tê-la conhecido
porque o meu trabalho é igual
ao seu, não medindo esforços
são para o melhor, não vendo
diﬁ culdades, mas vendo sim
as oportunidades. Pode ter
cer teza, Deputada Aline, a
senhora tem uma aliada, não
só a mim, mas toda a cidade
inteira e a região inteira, porque quero divulgar o bem que
nos fez e é de pessoas assim,
iguais a senhora, políticos que
enxerguem não só grandes
municípios, mas também os
pequeninos. Deus a abençoe e
ilumine sempre, que 2020 seja
consagrado mesmo e eu quero
a sua presença na inauguração
da ponte. Que esta corrente
que temos nunca se quebre.
Deputada Aline, você foi a melhor pessoa que eu conheci.
Desculpem minha emoção”.

Santo Inácio empossa novos
membros do Conselho Tutelar

N

a manhã do dia 03 de Janeiro de 2020 os Conselheiros Tutelares eleitos do Município de Santo
Inácio foram empossados pelo Prefeito Júnior Venceslau, sendo empossados 5 Conselheiros Titulares: Jéssica Leite; Aparecido dos Santos, José Alves dos Santos, Simone Nava e Lucimara Cabral e
4 suplentes: Mariane Magro, Mariana Tomazeli, Maura dos Santos e Sonia Regina que iniciarão seus
trabalhados para o mandato 2020-2024. Na mesma ocasião o prefeito entregou o veículo Versa 0km
que foi recebido pelo Município exclusivamente para o trabalho do Conselho Tutelar.

Vereadores de Ourizona fazem
devolução de dinheiro à Prefeitura
O Presidente do Legislativo Municipal de Ourizona, Alex Anis (gestão
2019/2020) ao lado dos
demais Vereadores(as) encaminha ao Prefeito Rodrigo
Amado, devolução de valores na importância de R$
230.355,60 (duzentos e trinta mil, trezentos e cinquenta
e cinco reais e sessenta centavos), valor já depositado
em conta corrente em favor
do Município de Ourizona.
Recursos oriundo de uma
gestão eficaz e que presa
pela contenção de gastos
com o dinheiro público.
Alex informa que essa
conquista não é tão somen-

te dele, mas sim de todos os
colegas Vereadores (as) que
também tem consciência da
importância e necessidade de
zelar pelo dinheiro público.
De forma democrática e
após ouvir os demais colegas
edis, a presidência sugeri ao
Prefeito Municipal que os va-

lores, fruto da economia anual
sejam aplicados em obras de
infraestrutura, em especial

na área da saúde pública e
educação para o próximo ano
de 2020.
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Projeto Ponta do Pé de São Jorge do Ivaí
celebra a 2ª Formatura de Ballet Clássico

C

oreograﬁas de bailarinas
marcaram encerramento
de sete anos de preparação pelo grupo do Projeto Ponta do Pé de São Jorge do Ivaí
que realizou a Formatura das
bailarinas KAYRA e RAFAELA,
fechando o ciclo de estudos de
Ballet Clássico de um Projeto
Municipal de Dança. Cerca de
200 pessoas prestigiaram as
jovens que apresentaram ao
público duas coreografias. A
formatura e as apresentações,
aconteceram na Casa da Cultura Professora Maria Aparecida
Moreno Picoli.
A professora Fabiana Ribeiro primeiramente agradeceu
a Deus por lhe dar essa missão; ‘Missão linda que honro
e respeito de ser professora
de vocês. Sempre vi na minha
função, além de ensinar conceitos técnicos do Ballet Clássico,
muitos nem fazem idéia do
que se trata, eu acredito que
para realmente que além de
ensinar é preciso lapidar como
um diamante, conhecer cada
detalhe, apreciar cada uma
e é por isso que para mim é
muito importante, ser além
de professora, uma amiga em
quem vocês possam conﬁar e
olhar sempre como um braço
que vocês terão para chorar.
Não foi fácil. A Kayra uma menina muito educada, tímida e
calada, sempre com os olhos
atentos para aprender e aceitar
as minhas condições com respeito e sem questionar. Nossa
Kayra, como você evoluiu. A
Rafaela o total oposto, com
personalidade forte, não abre
mão de nenhuma das suas
convicções e ao mesmo tempo
tem um coração doce, disposta a ajudar sempre, vestiu a
camisa do grupo com unhas
e dentes e todas as vezes que
olho para dentro do seu olho,
sinto o carinho que você tem
por cada uma das meninas. É
uma honra ser sua professora.
Eu sempre uso a mesma frase,
porque realmente acredito que
é o melhor jeito de se expressar

o meu sentimento por vocês,
nunca se esqueçam sempre
estarei aqui por vocês e para
vocês. Parabéns”.
O prefeito André Luiz Bovo
emocionado dirigiu-se aos
presentes:
“Muita alegria por estarmos
na segunda formatura do Ballet, hoje num momento carregado de emoção, quero agradecer
a todos pela presença e a Deus
pela oportunidade de estarmos reunidos. Falar do Ballet,
impossível sempre em nome
da Secretária Claudinéia e O
Diretor de Cultura Milton Mobilia, que se não fosse eles, nós
não estaríamos aqui e também
a professora Fabiana, mas se
não fosse também pelos pais,
pelos famílias, as alunas, nós
também não teríamos resultado quanto ao projeto.
A gente ﬁca imensamente
feliz porque tentamos fazer
e buscamos a melhor forma,
existe muitas dificuldades,
então através de uma soma de
esforços da equipe buscamos
realizar e Deus tem nos ajudado porque nada adiantaria
temos proﬁssionais e não fosse
Deus, o projeto num primeiro
momento, buscamos espaços
para nossas crianças, jovens
e adolescentes e a gente ﬁca
agradecido porque vemos hoje,
pensando no amanhã, ocupando o tempo com coisas positivas e o projeto além de formar
e dar oportunidade aos alunos
também há a possibilidade da
qualiﬁcação e graduação. Isso
deixa a gente imensamente
feliz com o sentimento forte de
gratidão. Parabéns especial
para as Formandas, para as
famílias e é muito bom poder
viver isso. Que seja mais uma
vitória de muitas”.
Secretária de Educação
e Cultura Claudinéia Sossai
Navarro:“Cumprimento o prefeito e nossas formandas e
dizer que é a segunda formatura, porque no ano passado
já tivemos um grupo e este
ano, a Kayra e a Rafaela nos

FOTOS: AMANDA WATANABE

Formanda, Kayra Fernanda Fardin destacou: “Eu sou
muito grata por viver este momento incrível e quero
agradecer a ajuda e o apoio de todos para que isso
pudesse acontecer, principalmente a minha família
que me deu apoio todos estes anos. A professora
Fabiana que teve paciência comigo, foi ela quem me
ensinou a amar o Ballet e enfrentar o medo do palco.
Estou muito feliz em estar aqui hoje”.
dão este privilégio de estarmos
aqui de novo. Claro que este
projeto é um projeto que deu
muito certo. Eu acho que Deus
foi tão generoso com a gente
que desde o início tínhamos um
objetivo de projeto e colocou
pessoas como a Fabiana para
estar junto, que tem uma visão
muito boa de dança, com um
conhecimento tão grande que
a gente fala como ela consegue
fazer tudo isso e graças a Deus
ela está com a gente. O Diretor
de Cultura Milton Mobilia que é
muito apaixonado pelo que faz
e faz muito bem eu só tenho a

agradecer e claro, ao prefeito
André, porque ele é mais que
um incentivador de Ballet, as
vezes o Milton e a Fabiana chegam com um projeto e a gente
pensa será que vai dar certo
e quando chega ao André, ele
não tem obstáculo para a gente.
Isso ajuda o projeto a ser desenvolvido cada vez mais e ser
reconhecido. Hoje quero falar de
duas pessoas queridas, Kayra
e Rafaela, muito bem deﬁnidas
pela professora Fabiana, com
garra e perseverança. Tenho
muito orgulho deste dia de hoje.
O que eu gosto muito deste pro-

Formanda,Rafaela Caroline Martins relatou: “Agradeço
primeiramente a Deus, por ter esta oportunidade na vida e
ter este momento maravilhoso. Quero agradecer ao prefeito
que permitiu a realização deste sonho, que é um projeto,
que também é sonho de muitos meninos e meninas. Agradeço a professora Fabiana, por tudo que fez e faz por nós
e a todos que possibilitaram tudo isso, que participaram
do projeto. Muito obrigado”.
jeto, que além do poder público
tem o envolvimento das famílias. Incrível como as mães se
dedicam, fazendo este projeto
engrandecer. Nos conﬁam seus
ﬁlhos, permitindo e valorizando
o que estamos fazendo”.
Há sete anos à frente do projeto da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, Milton Mobílﬁa, Diretor de Cultura destaca
que a atividade deste Projeto do
Balett Clássico tem levado as
alunas o conhecimento da música, postura corporal, responsabilidades, comprometimento
com o grupo de dança e de

realizar o sonho de se tornarem
bailarinas e poder atuar como
proﬁssional da arte de dançar,
e temos a imensa alegria de
termos uma aluna, formada em
2018 atuando como professora
em um municipio da região.
“Para mim é um orgulho
muito grande estar a frente
desde projeto do município
juntamente com a Secretária
de Educação Claudinéia Sosai
Navarro. Poder acompanhar as
alunas desde a sua chegada
no Projeto até a sua formatura
é muito gratiﬁcante”. Finaliza
Milton Mobilia.

As formandas Kayra Fernanda Fardin e Rafaela Caroline Martins, acompanhadas pelos familiares e autoridades

Legislativo de Paranacity devolve
R$ 1 milhão ao Executivo

Quantia é resultado de
ações, ao longo do ano,
para otimizar os recursos do
Legislativo, aponta presidente.
Resultado da implementação
de novo sistema de gestão
administrativa, a Câmara de
Vereadores de Paranacity
economizou recursos ao
longo de 2019 e devolverá R$
1.010.311,22 ao Executivo,
que poderá realocar os
recursos de acordo com as
necessidades de investimentos.
“Quando se trata de dinheiro
público, você tem que ter
responsabilidade”, avaliou o
Presidente do Legislativo, sobre
as mudanças para se chegar a
essa quantia.
Para o próximo ano, a
Câmara Municipal de Paranacity
espera economizar o mesmo
valor e já antecipou que
também irá repassar esse valor
à Prefeitura. Esse montante
consta no orçamento do
Legislativo para 2020. Segundo
a presidência da Casa, não há
a obrigação legal de se fazer
a devolução dos recursos,
mas em Paranacity essa já é
uma prática entre os poderes
Legislativo e Executivo.
Comumente os vereadores

Atletismo com Luciano leva o nome
de Paranacity pelo Brasil à fora

Imagem do comprovante do valor de R$ 1.010.311,22 enviado ao
Executivo, através de Transferência Bancária

expressam o desejo de que o
dinheiro devolvido seja utilizado
em áreas como Saúde e Educação,
porém, uma vez integrado ao
orçamento da Prefeitura, cabe
à ela e não aos vereadores
deﬁnir a destinação da verba,
por mais que a expectativa dos
parlamentares seja que o valor
investido vá para tais áreas.
A Prefeita Municipal agradece
mais uma vez a parceria da
Câmara pelo desempenho e
companheirismo até o presente

momento. E que o dinheiro
devolvido é uma belíssima
resposta ao povo que quer
transparência na administração
pública. E com certeza como
nos demais anos o dinheiro
será revertido em vários
setores da administração
como: obras, saúde, educação,
pavimentação, e tantas outras
benfeitorias destinados ao bom
desenvolvimento do município
buscando sempre o melhor
para os munícipes.

L

uciano Miguel dos Santos, aos 45 anos de idade
há 25 anos trabalhando
na Usina Santa Terezinha de
Paranacity é destaque no Atletismo Brasileiro. Tudo se iniciou no ano de 1991, em uma
prova local, que era realizada
anualmente até então. Essa
foi minha primeira experiência
no atletismo e também minha
primeira vitória, onde deu mais
motivação para continuar mes-

mo sem nenhuma orientação
proﬁssional. Mas na verdade isso
na época em nossa região tinha
poucas competições em relação
aos dias de hoje.
Eu ﬁquei dividido por anos
entre o atletismo e o futebol ate
que no ano de 2005, eu parei
com o futebol e me dediquei
somente ao trabalho e ao atletismo. Nessa época já tinha o
suporte do professor Luciano
Freitas de Andrade, na qual nos

conhecemos no ano de 1995,
representando a cidade de
Colorado no Jogos Abertos do
Vale do Pirapó que também era
tradicional na região e que hoje
não se tem mais infelizmente,
e com os conhecimentos e
orientação do professor
Fui evoluindo e com os
treinos e assim as vitorias e
bons resultados foram acontecendo. E com isso fui divulgando em varias cidades do
Paraná o nome de Paranacity.
Olha, nunca me preocupei em
contar as enumeras participações em provas pedestres
mas acredito que já passa das
400 participações em provas
nacionais e internacionais.
Tudo isso foi possível graças
a Deus, e a quem sempre me
apoiou ao longo dessa jornada
que estou próximo aos 30
anos de atletismo. Também
agradeço a Prefeitura, a
Associação dos Funcionários
da Usina Santa Terezinha e a
própria Usina Santa Terezinha
na qual sempre me deu suporte para estar participando
das provas dentro de um planejamento.
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Nova Esperança é o Campeão do Amador 2019

O

Nova
Esperança
foi
Campeão da 56ª Edição
do Campeonato de Futebol
Amador promovido pela Liga de
Futebol de Nova Esperança. O jogo
decisivo aconteceu no Estádio Municipal Ananias de Castro Lima de
Uniﬂor, no domingo, dia 22 dezembro, Nova Esperança 2 X Uniﬂor 0.
Na primeira partida disputado
no domingo anterior em Nova Esperança, o time da casa venceu
por 1 a 0. Foram duas partidas
bem disciplinada, sob arbitragem
da ﬁnal com Nilo Neves de Souza
Junior, auxiliado por Maylon e Bilhega e o destaque ﬁcou para o
Cartão Amarelo nas duas partidas, somente 7 cartões amarelo
foram utilizado para informar aos
jogadores a compreender o excesso de enrolação, mas não por
jogadas desleal. O Amador representa o resgate do esporte varzeano da região. Atualmente é o
Campeonato da categoria que
mais cresce na região.
O Campeonato reuniu 9
equipes, são elas: Uniﬂor, Cruzeiro do Sul, Lobato, Santa Zélia
de Astorga, Atalaia, Mandaguaçu,
Presidente Castelo Branco, Nova
Esperança e o Distrito de Vila
Guadiana, mobilizando cerca de
350 pessoas, entre atletas, dirigentes e Comissão Técnica.

FÊNIX de Itaguajé com projeto
inspirador, modesta equipe de
Volei espera surpreender

F
Bom público na partida ﬁnal do Campeonato Amador da LFNE, no Estádio Municipal Ananias de Castro Lima de Uniﬂor

Flórida sedia as ﬁnais da 13ª Copa Primavera de Futsal

Categoria Sub 14 Masculino, Nova Esperança

Categoria Sub 16 Masculino, Santa Inês

ÊNIX é uma equipe de Volei Feminino que surge
em Itaguajé. Fundada em
2019, por um grupo de jogadora e algumas iniciantes como:
Regiane, Maria Helena, Carine,
Patricia, Carol, Juliana e Katia
despontam como um dos projetos mais promissores do Voleibol
Feminino no município graças a
parceria dos patrocinadores nos
uniformes como, Color Sul Tintas, Dr. Danilo, Clínica Soberana,
Casa de Carnes São Paulo, Gil
Transportes, Borracharia Feitosa
e Itaguajé Transportes Erivelton.
Inspiradas no trabalho competente e dedicado do Técnico
Walney, as garotas conseguiram
também garantir os trabalhos
proﬁssionais na Arte do Uniforme
Personalizado, na criação da estampa idealizada pelo proﬁssional Fabiano e os jovens Pablo,
Daniel, Natan, Guilherme que
vem incentivando e apoiando o
fortalecimento da Equipe FÊNIX.
A história deste grupo é
bastante interessante e inspiradora. A equipe nasce através da
disposição de abrir espaço para
que as mulheres pudessem se
desenvolver no âmbito esportivo e, também, no pessoal. Em
entrevista, Regiane diz que a
idealização deste projeto veio

de muito tempo atrás, pois para
se alcançar êxitos é preciso ter
planejamento muito bem feito.
Dentro das quatro linhas, a
equipe colhe os louros de uma
boa administração da secretaria de esportes do município,
que tem conseguido acesso
no recinto para treinamentos
preparatórios para num futuro
não muito distante estar representando o município em
competições local, regional e
estadual. Nesta temporada de
treinamentos e adaptação a
Equipe Fênix, tem conquistando
também a preparação física e
técnica pelo órgão municipal que
estão cativando mais pessoas
para os treinamentos e quiça
o gosto pelo esporte. Segundo
Walney, “aqui não se busca
destacar este ou aquele craque
é na verdade uma Seleção que
estamos preparando para representar o município nas temporadas futuras que o Volei vem
oferecendo nos dias atuais seja
a nível de Estado ou Nacional.
Após ﬁelmente na boa vontade
delas que estão aderindo a
prática e aos patrocinadores
que estão acreditando em um
Projeto desta iniciativa de um
grupo de amigas que buscam
no esporte novos horizontes”.

Futsal Feminino de
Jardim Olinda é Campeão
pela 13ª Copa Primavera
Categoria Livre Feminino, Uniﬂor

A

Categoria Sub 08 Masculino, Munhoz de Mello

Categoria 16 Feminino, Munhoz de Mello

Categoria Sub 10 Masculino, Astorga

Categoria Sub 12 masculino, Paranacity

Categoria Sub 14 Feminino, Jardim Olinda

conteceu, no sábado (14
dezembro) no Magestoso
Ginásio de Esportes de Flórida, recém revitalizado pela Prefeitura Municipal, a grande ﬁnal
da 13ª Copa Primavera de Futsal, competição que agregou 75
equipes, divididos em 8 categorias de diversas cidades da região,
como: Ãngulo, Astorga, Atalaia,
Cruzeiro do Sul, Floraí, Guaraci,
Iguaraçu, Itaguajé, Jardim Olinda,
Lobato, Mandaguaçu, Paranacity, Paranapaoema, Presidente
Castelo Branco, Santa Inês, São
Jorge do Ivaí,Uniﬂor, Flórida e
a polivalente Lazzari Escolinha
de Nova Esperança. Copa que
já virou tradição no segundo
semestre do ano 2019 (Setembro à Dezembro), quando é
realizada. O evento tem o apoio
da Liga de Futebol de Nova
Esperança. Além do troféu de
Campeão e medalhas a Liga de
Futebol premia ainda o atletas,
artilheiro da competição e o goleiro menos vazado.
A diretoria da 13ª Copa Primavera, agradece a todos os

atletas, diretores e técnicos
pelo empenho e dedicação a
este esporte que é tradição nacional e que já revelou craques
proﬁssionais do futebol brasileiro. Apesar de o senso comum
estabelecer que todo brasileiro
“já nasce sabendo jogar bola”, é
longo o caminho entre o reconhecimento de se “ter talento”
para o futebol até a “lapidação”
desta espécie de “aptidão aparentemente inata”.
Assim, cada vez mais cedo,
as crianças praticam Futsal em
escolinhas esportivas com a esperança de que sejam encaminhadas/convidadas a jogarem o
Futebol em clubes proﬁssionais.
Como a quantidade desses jovens que se lançam no mercado
esportivo é crescente, faz-se
necessário observar e entender
como se dá o comportamento
social estabelecido nas escolinhas de futsal/futebol e os pais
estão levando estas participações muito a sério, pois além
da disciplina ali veriﬁcada pode
despontar-se um novo craque.

Veja a seguir o resultado ﬁnal desta edição, que teve como
palco o magestoso Ginásio de Esportes de Flórida:
Categoria sub 14 feminino
Campeã: Jardim Olinda
Vice campeã: Guaraci
Goleira menos vazada: Paola Sombra
de Albuquerque. De Jardim Olinda
Artilheira: Edilaine Meira de Lima. De
Jardim Olinda
Melhor jogadora: Giovana Fábio Candioto. De atalaia
Essas 4 ﬁnais foram realizadas no dia
14 em Flórida
Categoria sub 12masculino
Campeão: Paranacity
Vice campeão: Jardim Olinda
Goleiro menos vazado: Marcos Vinicius
da Silva. De Paranacity
Artilheiro: Antonny Luiz de assis Martins. De Itaguajé
Melhor jogador: Pedro Henrique Silva
Freitas. De Paranacity
Categoria sub 10 masculino
Campeão: Astorga
Vice campeão: Mandaguaçu
Goleiro menos vazado: Luydi Carvalho
da Silva. de Mandaguaçu
Artilheiro: Leonardo Pimentel Astori. de
Mandaguaçu
Melhor jogador: Pedro Augusto da
Costa Covre. De Ângulo
Categoria sub 08 masculino
Campeão: Munhoz de Mello
Vice campeão: Mandaguaçu
Goleiro menos vazado: Davi Salazar
Savoldi. De Mandaguaçu
Artilheiro: Juan Carlos Talhatti Macedo.

De Munhoz de Mello
Melhor jogador: Raphel Teixeira do
Prado. De Munhoz de Mello
Categoria sub 16 masculino
Campeão: Santa Inês
Vice campeão: Atalaia
Goleiro menos vazado: Hugo Gustavo
Santos. De atalaia
Artilheiro: kaue dos Santos Dias. De S. Inês
Melhor jogador: kauan Vinicius Mendes da Silva. De atalaia
Categoria sub 14 masculino
Campeão: Nova Esperança
Vice campeão: Ângulo
Goleiro menos vazado: Lucas Tenedini
Pasquini. de Nova esperança
Artilheiro: Nathan Alencar Silva. De Lobato
Melhor jogador: Arthur Santiago. De
Nova esperança
Categoria feminino livre
Campeã: Unifor
Vice campeã: Lobato
Goleira menos vazada: Evelyn Lopes
Crispim silva
Artilheira: Larissa Cristina da Silva
Melhor jogadora: Larissa Cristina da Silva
Categoria sub 16 feminino
Campeã: Munhoz de Mello
Vice campeã: Floraí
Goleira menos vazada: Vitória kauani
Andreoli. De Munhoz de Mello
Artilheira: Raissa Santos Lopes. De
Munhoz de Mello
Melhor jogadora: Heloisa Gomes Joannis

N

o último dia 14 Dezembro, a equipe feminina de
futsal de Jardim Olinda,
ﬁnalizou a 13ª Copa Primavera 2019 na cidade de Flórida,
através da Liga de Nova Esperança, sendo que na categoria Sub 14 feminina sagrou-se
Campeã e na categoria Sub 12
no masculino ﬁcou com o vicecampeonato. A equipe feminina
de Jardim Olinda vem cada dia
evoluindo e neste ano, por exemplo foram três competições
consagrado Campeão em duas
competições e Vice-Campeão em
uma: Vice-Campeão Jogos Escolares, Campeão Bom de Bola e
Campeão na Copa Primavera.
Destaque para a Atleta Edilaine Meira de Lima, artilheira
fazendo 17 gols e suas parceiras
as duas goleiras Paola Sombra
de Albuquerque e Mikaella Lar-

P

rissa Francisca da Silva cada
uma sofrendo apenas 3 gols
durante a temporada, todas
elas sob a supervisão do Gestor
Gustavo Moura e do Professor
Moiseis da Silva Alves.

Jardim Olinda 01 x 00 Guaraci no feminino
Jardim Olinda 00 x 02 Paranacity no masculino

ara o técnico Moises, que é natural de Jardim Olinda, onde nasceu cresceu e foi ex-aluno do Professor Messias Alves, há 3 anos
vem trabalhando no esporte do município, trabalhando com muita
emoção e gratidão, a exemplo do que conquistou para o município
quando atleta; Para ele, o grupo destes jovens de hoje, tem muita disposição e vontade de mostrar talento destro das quatro linhas. Nossas
equipes fazem um futsal alegre, descontraído levando assim o nome de
Jardim Olinda para a esfera estadual com boa representatividade. A Prefeita Lucimar, professora que é, sabe muito bem da responsabilidade de
trabalhar com estes jovens, que estão respondendo a altura das competições; “Faço tudo por eles, acompanho em quase todas as modalidades, levando apoio e conselhos de uma mãe que quer o bem do ﬁlho
em todos os momentos. Não me canso de ver a alegria deles quando
conseguem conquistas para a nossa comunidade que é pequena na verdade, mas grande a ponto de estarmos preparados para representar o
Paraná em competições Nacional, graças à disposição dos nossos treinadores e técnicos, como os atletas e as famílias que conﬁam seus ﬁlhos
em nossas mãos, para tão bem representar Jardim Olinda”.
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Itaguajé é destaque em Turismo de Pesca
em comemoração ao 64º aniversário

oram 4 dias de muita diversão e alegria para comemorar
o aniversário de 64 anos de Itaguajé. Festa que começou
na quinta-feira, com show da Banda Garrafão e continuou
na sexta com Herança, tendo também Hélder e Greisielly, integrada nos dias da festa. No sábado grande movimentação de
pescadores que vieram de várias regiões do Brasil para participar do 7º Torneio de Pesca do Tucunaré.

O Município ﬁrma-se no cenário de Turismo
de Eventos com a Pesca ao Tucunaré

I

TAGUAJÉ-PÉROLA DO LAGO
com Condomínios de Lazer
no Rio Paranapanema tem
no Lago de Taquaruçu o seu
diferencial de Lazer & Turismo.
Pesca & Turismo Náutico
são recursos que a atual administração Municipal, da equipe
liderada pelo empresário Prefeito Juninho, são trabalhados
num novo ciclo da Economia
pelo Turismo, em parceria com
a câmara de vereadores, liderados pelo atual presidente Nivaldo Sergipano e a Associação
dos Funcionários tendo a frente
Delair Araujo e a ANPPI, sob
o comando do vigoroso presidente Liozel Mathias.
Uma tradição que se consolida pela 7ª Edição consecutiva, o Torneio de Pesca ao
Tucunaré, que ganha a cada
ano atratividade em prêmios
vultuosos - neste ano somaram
R$ 75.000,00.
Shows musicais, atividades
esportivas, recreativas sob o
comando da secretaria de esportes e gastronomia sob a
batuta do Rotary Club local complementam a base do sucesso
de Itaguajé Turístico.
Os alunos do Pré 2 do CMEI
Menino Jesus de Itaguaje juntamente com a Secretária da
Educação Estelina Pereira, a
Diretora Mônica Sampaio, pedagoga Naiara dos Santos, professoras Rosmeire Oliveira, Juscinéia Neves , Mariana Parron,
Naila Pinafﬁ e demais proﬁssionais Silvia, Nilson, Laurinete
tiveram o prazer de participar
da soltura de Alevinos. “Com
o objetivo de conscientizar as
crianças sobre a importância
da preservação do meio ambiente e de algumas espécies de

SORTEIO DE PREMIOS DA
PESCA AO TUCUNARE

peixes da região, pois sabemos
que assim vamos garantir um futuro melhor para todos”. Disse o
Prefeito Juninho que disponibilizou toda a extrutura da equipe da
saúde , contando com apoio do
Corpo de Bombeiros de Paranavai
e apoio da Polícia Militardo comanda da 9ª Cia da Polícia Militar
Independente de Colorado.
Ter o Turismo como instrumentos de Políticas Públicas marca a
gestão do Prefeito Juninho “segundo
Wanda Pille - Presidente da Retur,
que responde pela IGR- Instância
de Governança Regional da Região
Turística Corredores das Águas “.
E o mais importante, toda programação festiva de 28 a 30 de
novembro de 2019, foi feita em
parcerias, o que garante a sustentabilidade do evento, não sobrecarregando as ﬁnanças do município.

1º PREMIO: 01 MOTO AQUATICA (JET SKI) COM CARRETA ANGOLA;
GANHADOR: NUMERO 260- EQUIPE IRMÃOS PATAL-MATHEUS GONZAGA
MALDONADO- TERRA RICA;
2º PREMIO: 01 BARCO DE ALUMÍNIO DA RIONÁUTICA DE 6 METROS COM
A CARRETA ANGOLA;
GANHADOR : NUMERO 294- EQUIPE EDER E DAIANE- EDERSON RIBEIRO
BARBOSA- ITAGUAJE;
3º PREMIO: MOTOR MERCURY 15 HP;
GANHADOR : NUMERO 183- EQUIPE SANTOS- EDER DA SILVA SANTOS : ITAGUAJE;
4º PREMIO: MOTOR ELETRICO;
GANHADOR : NUMERO 137- EQUIPE JR DA PAZ-JAIR FERREIRA CRUZ- ITAGUAJE;
5º PREMIO: 02 CARTEIRAS ARRAIS AMADORAS A.P.S. ESCOLA NÁUTICA;
GANHADOR: NUMERO 300- EQUIPE TUBARÃO- FABIO DOS SANTOS- ARAPONGAS;
6º PREMIO: KIT DE PESCA DA PESCA & MANIA;
GANHADOR: NUMERO 69: EQUIPE IMPÉRIO DAS CARNES- WALISON DOS
SANTOS DE LUNA: ITAGUAJE;
7º PREMIO VARA COM CARRETILHA PESCA& MANIA;
GANHADOR: NUMERO 262- EQUIPE PAI NOSSO- ANGELITA ANA BEZERRA
DOS SANTOS- ITAGUAJE;
SORTEIO ESPECIAL PARA COMPETIDORES QUE APRESENTOU PEIXE
DENTRO DA MEDIDA;
PREMIO: 01 BARCO DE ALUMINIO RIONAUTICA 6 METROS;
GANHADOR: NUMERO 243: FRANCISCO BITTENCOURT CALDAS- MARINGA.

INOVAÇÕES E CRIATIVIDADE MARCAM O 7º TORNEIO DE PESCA DO TUCUNARÉ DE ITAGUAJÉ - Buscar soluções criativas e o fortalecimento do Torneio de Pesca, (Pesca e Solta) esse foi o objetivo primeiro do Prefeito

Juninho quando iniciou os preparativos da sétima versão consecutiva de um evento que é parte principal do aniversário do município, que este ano chega aos 64 anos de emancipação político administrativa. Promovido em parceria entre
ANPPI – ASPMI – Rotary Club – Câmara de Vereadores e Prefeitura, em um ﬁnal de semana de 28 à 30 de Novembro, aﬁcionados à pesca e público em busca de laser estima-se que mais de 6 mil pessoas passaram pelo Lago da Represa
de Taquaruçu, para ver a pesca e as atrações como; Torneio de Vôlei de Areia, futebol Society, Torneio de Snooker, muita música e gastronomia de ponta. Abrindo espaço também para a beleza feminina, elegendo Marcela Bianca a Garota
Tucunaré/2019 e Laiz Henrique a Garota Simpatia. O evento também serviu para comemorar a chegada de um caminhão coletor de lixo, uma Van e 04 veículos leves para a saúde, numa emenda do deputado estadual Alexandre Curi, que
veio pessoalmente efetuar a entrega e o deputado federal Zeca Dirceu que veio fazer a entrega de sete implementos Agrícola para atender os trabalhadores dos Assentamentos Salete Strozak, Santa Adélia, Agostinho e Mascote.
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Itaguajé

CÂMARA MUNICIPAL DE

Itaguajé
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DECRETO N.º 004/2020
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º- Fica constituída a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO com a função
de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações que
venham a ser executadas peloServiço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, no
Município de São Jorge do Ivaí, em caráter de Convite, Tomada de Preços e Concorrência
Pública, durante o exercício de 2020, composta pelos seguintes membros:
COMISSÃO PERMANENTE
CARGO

NOME

Presidente SANDRA REGINA PASTRELLI GUIMARÃES

CPF
805.995.249-87

Membro

PATRICIA SILVA BREVES

027.028.669-13

Membro

TEOFILA JOSÉ DE SOUZA SILVA

040.038.449-39

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL Dr. Raul Martins, em 02 de janeiro de 2020.
ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1.523, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre a jornada e turno especial de trabalho aos
servidores efetivos submetidos às atividades de caráter
contínuo na secretaria de saúde
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
Considerando o art. 53 da Lei Municipal nº 003/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Flórida
Considerando o Decreto nº 3.324 de 25 de outubro de 2019, que dispõe sobre a responsabilização dos
secretários Municipais pelos atos que assinarem, ordenarem, praticarem e acontecerem em suas Secretarias, incluindo o
Controle de Ponto dos Servidores Municipais
Considerando o art.15 da Lei Municipal nº 383/2011 – Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Públicos da
Prefeitura Municipal de Flórida
RESOLVE:
Art. 1º A jornada e turno de trabalho dos servidores em exercício nas unidades sob gestão direta da Secretaria
Municipal de Saúde, poderão ser adotados horários especiais com escala de revezamento entre os servidores, nos
serviços que exijam atividades de caráter contínuo, sendo da seguinte forma:
1)

12(doze) horas ininterruptas, prestados em dias úteis, nos horários compreendidos entre as 7h as 19h
ou 19h as 7h, em função de atendimento ao público; e entre 5h as 17h ou 17h as 5h, em
atendimento na função de motorista.

2)

24(vinte e quatro) horas ininterruptas, nas escalas de sobreavisos de plantões dos motoristas, nos
serviços prestados em finais de semanas, feriados e dias declarados como ponto facultativo.

Art.2º Será afixado antecipadamente em local visível, bem como, outras formas de divulgação que se fizerem
necessárias, quadro contendo a relação nominal dos servidores, com especificação individual do expediente de trabalho ao
qual está sujeito cada servidor.
Art.3º Permanece inalterada a carga horária de 40h semanais, equivalente a 8h diárias, para o cumprimento
da jornada de trabalho, sendo posteriormente compensadas as horas excedentes, se houverem.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Flórida, 20 de dezembro de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000
TELEFONE (44) 3257-1212
www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1.525, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019.
Determina remoção temporária das Servidoras Eunice Paulino da
Silva e Eliane Fátima Bérgamo, ocupantes do cargo efetivo de
motorista.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, no uso de suas atribuições legais,considerando o
art. 31 da Lei Municipal nº 003/2001
Considerando a necessidade temporária na secretaria de saúde, em substituição de
servidores em período de férias
Considerando critérios de conveniência para a Administração Pública Municipal
RESOLVE:
Art. 1º Fica determinado às servidoras Eunice Paulino da Silva, matrícula 201220 e Eliane
Fátima Bérgamo, matrícula 201221, ocupantes do cargo efetivo de motorista, o exercício
temporário de suas funções na Secretaria de Saúde, no período de 6 de janeiro à 4 de fevereiro
de 2020, conforme escala de trabalho elaborada pela Secretaria de Saúde.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Flórida-PR, 30 de dezembro de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal
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Aberto edital para construção
de 32 casas populares em Flórida

A

berta licitação para
contratar a empresa
de engenharia que vai
construir 32 casas populares em Flórida. A empresa
vencedora também será
responsável pelas obras de
urbanização e infraestrutura
do conjunto habitacional
como terraplanagem, pavimentação e paisagismo. O
investimento previsto é de
R$ 2,3 milhões, e foi viabilizado pelo deputado Tiago
Amaral, atendendo a um
pedido da prefeita Marcia
Dall’Ago.
As propostas das construtoras interessadas na obra
serão abertas no dia 10 de
fevereiro, na Companhia de
Habitação do Paraná – Cohapar. A obra é ﬁnanciada
pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID.
As moradias serão destinadas às famílias em situação
de vulnerabilidade social.
São famílias de baixa renda
que residem em locais de
risco, áreas de proteção
ambiental ou em casas em
situação precária.
“De todas as prioridades
da gestão, essa era a maior
delas. Essas 32 famílias não
teriam como adquirir uma
casa própria. O município
ganha, mas ganham principalmente estas pessoas,
que vão ter uma moradia
digna”, afirma a prefeita
Marcia Dall’Ago.
O conjunto habitacional
será construído no ﬁnal da
rua Pedro Mineiro com a rua

Arvelino Marmentini. A área
de quase 11 mil metros quadrados ﬁca próxima de uma
escola estadual, creche e do
Ginásio de Esportes.
“O projeto habitacional
vai promover melhores condições de vida para as famílias em todos os sentidos.
Além de uma casa para
morar, elas estarão mais
perto dos serviços públicos,
garantindo melhor acesso
aos futuros moradores“,
aﬁrma Tiago Amaral.
Após a abertura das propostas no dia 10 de fevereiro, às 9h30, e assinatura
do contrato com a empresa
vencedora, o prazo para
conclusão da obra é de 8
meses a um ano. O cadastro
das famílias atenderá aos
critérios do programa Família Paranaense.

11

Serviço de
manutenção afeta
abastecimento
de água em Nova
Esperança

Um serviço de manutenção da Sanepar poderá afetar o fornecimento
de água na cidade de
Nova Esperança. O trabalho está programado
para essa quarta-feira
(8), com início às 10h.
A previsão é que o
abastecimento se normalize, gradativamente
durante a madrugada de
quinta-feira.
Os bairros afetados
são Centro, Santa Mônica, Paraíso, Imperial,
Jaime Canet, Requião
II e III, Nova Esperança,
Santo Antonio, São José,

Capelinha, Maranatha,
Garça, Vale do Sol, das
Amoreiras, 2001, Shangrila, Parques Industriais
I, II, e III, Village, Ebenezer, Vila Regina, Vila
Silveira, Ouro Branco e
Cidade Alta.
Só deverão ﬁcar sem
água os moradores que
não têm caixa-d’água no
imóvel. A recomendação
da Sanepar é que cada
casa tenha uma caixa
d´água de pelo menos
500 litros, o que garante
ter água por 24 horas, no
mínimo, se evitar desperdício.

Deputado Arilson comemora conquistas em seu primeiro ano na ALEP
No dia 1 de Fevereiro de 2019,
a Assembleia Legislativa do Paraná deu início à 19ª Legislatura
da história paranaense, onde o
administrador e mestre em gestão
urbana Arilson Chiorato assumiu
seu primeiro mandato como
deputado estadual, e também o
primeiro cargo eletivo de sua vida,
pelo Partido dos Trabalhadores.
Arilson foi eleito com 36.497
votos em 334 municípios paranaenses, sobretudo nas regiões
norte e noroeste. De lá para cá,
tornou-se um dos parlamentares
de maior destaque na Alep, lutando contra o modelo vigente de pedágio, contra o aumento abusivo
na tarifa da Sanepar, em defesa
das universidades públicas e
dos servidores estaduais, entre
tantas outras bandeiras, tornarase também uma das principais
vozes de oposição ao governo de
Ratinho Júnior.
“Estou fechando o ano de
2019 com muita satisfação.
Embora não tenhamos saído
vitoriosos de alguns entraves
em defesa do povo paranaense,
conseguimos muitos avanços
através do diálogo. Também trabalhamos arduamente em defesa

dos municípios do interior”, aﬁrma
o deputado.
ATUAÇÃO PARLAMENTAR
Além da proatividade em plenário, Arilson Chiorato também
empenha integralmente o seu

mandato em defesa dos municípios que representa.
“Fui eleito por mais de 300
municípios. Imagine o tamanho
da responsabilidade. A gente
trabalha incansavelmente para

honrar nosso compromisso com
esse povo, e seguiremos trabalhando ainda mais”, conta.
Ao longo de 2019, Chiorato
apresentou 107 requerimentos,
23 projetos de lei e participou de
18 audiências públicas, como proponente, co-autor da proposição
ou membro participante.
O gabinete número 505 da
Alep também registrou intensa
movimentação nas centenas de
atendimentos prestados pelo
deputado e sua equipe, entre prefeitos, vereadores, autoridades e
lideranças em geral.
Trabalho que também é contínuo em seu escritório regional,
localizado na sala 208, do Centro
Comercial Rosa, em Apucarana,
onde o deputado mantem uma
equipe para atender à população,
além de também atender no local
nos dias em que não está em
Curitiba.
Arilson Chiorato também é
parlamentar presente nos municípios em que representa. Em 2019,
ele fez agendas em cerca de 100
municípios em todo o Paraná e foi
responsável pela liberação de R$
3.000.000,00 em recursos para
mais de 50 municípios.

Galinhas doadas combatem escorpiões em
escola e conquistam alunos no interior de SP
A Filomena, a Fabilina e a
Florinda, três galinhas doadas
para combater escorpiões em
uma escola do interior de São
Paulo, conquistaram o coração
dos estudantes.
Eles trocam água, comida
e também dão carinho para
as novas amigas na Escola
Municipal Gilberto Bonafé, no
município de Piraju, que este
ano registrou 19 acidentes
envolvendo escorpiões.
Predadoras naturais do
escorpião, elas têm um galinheiro, podem ﬁcar no quintal
da escola e estão ajudando no
desenvolvimento de um trabalho pedagógico com os alunos.
“Eu acho muito legal porque
a gente tem com quem brincar.
Pode trocar a água delas, colocar comidinha. E elas também
comem os escorpiões”, disse a

aluna Jade Ferreira, de 10 anos,
ao G1.
O professor de Artes Alberto
Rodrigues foi um dos idealizadores do projeto. Ele aﬁrma que as
crianças são orientadas a não
pegar as galinhas, que são usadas em trabalhos relacionados
à cultura caipira. “Eles estão
entendendo que fazem parte de
uma região que tem uma cultura
muito forte, a cultura caipira. Precisa valorizar o local que a gente
pertence”, conta.
Filomena, Fabilina e Florinda
foram doadas para a escola por
pais de alunos.
De acordo com Marcelo Vieira, chefe do setor de Controle
de Zoonoses, uma lei municipal
existe em Piraju desde 2007 e
autoriza a criação de galinhas
na área urbana. No entanto, os
criadores precisam construir um

local próprio para as aves, fazer
a higienização correta e ter, no
máximo, 20 animais.
A bióloga Natalia Latansio de
Oliveira aﬁrma que as galinhas
realmente são uma boa arma
contra os escorpiões.
“A galinha é um dos predadores. Ela come insetos e pequenos
artrópodes. Então aranha, escorpião, faz um trabalho eﬁcaz se

você mantém ela na casa para
evitar a proliferação desses
animais”, conta.
Para evitar o surgimento de
animais peçonhentos, a bióloga diz que é importante evitar
o acúmulo de entulho.
“Terrenos baldios, pastagens, sempre tem algum
lugar. Eles gostam de escuro e
umidade”, conclui.

“Liberamos R$ 3 milhões
através de indicação parlamentar
do nosso mandato, além de intermediar o repasse de mais R$ 1
milhão através da deputada federal Gleisi Hoffmann. Recursos nas
mais diversas áreas, além de mais
R$ 1 milhão para as universidades
estaduais, totalizando recursos de
R$ 5.000.000,00”, salienta.
O parlamentar também foi
uma forte voz em defesa dos
pequenos municípios que estão
ameaçados de extinção pelo Pacto Federativo do Governo Federal.
Arilson foi o primeiro a se manifestar contra essa proposta, que fora
anteriormente apresentada pelo
senador Oriovisto Guimarães.
TRABALHANDO
PELO PARANÁ
O deputado Arilson também
atuou fortemente contra a proposta
de aumento na tarifa da Sanepar
que foi autorizada pela Agência
Reguladora do Paraná (Agepar).
“Chegamos a acionar o Ministério Público para que fosse
barrada essa medida. Eu ainda
defendo que façamos uma CPI
para investigar os aumentos
absurdos e medidas arbitrárias
que a Agepar aplica sobre o povo
paranaense”, reaﬁrma Chiorato.
2019 foi um ano também difícil para as universidades públicas.
Em nível federal, o governo Bolsonaro, logo no primeiro semestre
trouxe cortes e contingenciamentos para as instituições. Medida
que na sequência seria replicada
por Ratinho Júnior nas universidades estaduais, fazendo com
que Arilson se tornasse uma das
vozes em defesa da universidade
pública paranaense.
Para este ano de 2020,
Arilson conseguiu inserir no orçamento estadual R$ 1 milhão
em recursos, que serão rateados
para a Universidade Estadual do
Paraná (Unespar) de Apucarana,
Universidade Estadual de Maringá (UEM), para a Universidade
Estadual de Londrina (UEL).
“Sempre estaremos em defesa da Universidade e também de
uma Educação pública, gratuita e
de qualidade”, aﬁrma.
A luta contra o pedágio do
Paraná também é um trabalho
sempre priorizado por Chiorato
“Por mim, o pedágio devia acabar
de vez. Nossa luta é contra esse

modelo abusivo. Se chegássemos
ao menos a um modelo igual ao
de Santa Catarina, e se fosse a
vontade do povo paranaense, já
estaria bom”.
TRABALHANDO
PELA REGIÃO
Arilson Chiorato também
destinou recursos para vários
municípios da região. Através
de indicações do seu mandato,
várias cidades são contempladas
com recursos nas mais diversas
áreas. Conﬁra abaixo:
Para Mandaguaçu, o deputado garantiu uma prensa hidráulica para reciclagem de lixo
no valor de R$ 33.000,00, uma
carreta basculante no valor de
R$ 22.000,00, um kit para feira
livre no valor de R$ 25.100,00,
um subsolador de 5 hastes, no
valor de R$ 6.200,00 e um kit
de material esportivo no valor de
R$ 15.000,00. Um total de R$
101.300,00 em recursos.
Para Ourizona, Arilson garantiu um caminhão de lixo no
valor de R$ 150.000,00 e mais
R$ 50.000,00 para a reforma do
Colégio Estadual Benoil Francisco Marques Boska. Já para São
Jorge do Ivaí, Chiorato garante
um parque adaptado para as
crianças da Apae, no valor de R$
16.121,00.
Paranapoema recebe um caminhão de lixo no valor de R$ 150
mil, Jardim Olinda é contemplada
com um ancinho, enleirador e
espalhador e um distribuidor de
calcário hidráulico.
Cruzeiro do Sul recebe R$
40 mil para a perfuração poços
artesianos. Paranacity recebe
R$ 30.000,00 em mil material
esportivo para a Secretaria de
Esportes. Florai, por sua vez, é
contemplada com um laboratório
de informática no valor de R$
50.000,00.
O município de Atalaia recebe
R$80.000,00 para equipar a
nova unidade de saúde que está
sendo construída no município.
Já o município de Flórida recebe
R$ 30.000,00 para a compra de
equipamentos para os feirantes
do município e Lobato é contemplada com R$ 25.000,00 para
a instalação de ar condicionado
em escola pública. Fonte; da Assessoria de Comunicação, Luan
Brasileiro - Foto: Orlando Kissner
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO
Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N.º PG – 065/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN° 001/2020-PMSI
Objeto: Aquisição de Combustíveis. Data21/01/2020.
Abertura 9:00hs Informações complementares e aquisição
do Edital, poderão ser adquiridas no Setor de Licitação
da P.M.Sto Inácio, Fone ( 044 ) 352.1222 .
Sto Inácio Pr. 07de Janeiro de 2.020.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA DO
PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2019
O Município de Colorado, inscrito no CNPJ nº 76.970.326/0001-03, situada na
Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, através de seu Prefeito, torna público que o
Processo Administrativo na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 065/2019, que
trata da Aquisição de materiais gráficos para atender as secretarias do município de
Colorado e Distrito Alto Alegre, foi declarado FRACASSADO, em razão da inabilitação
e todas as licitantes. O auto do processo encontra-se com vista franqueada aos

CIRO YUJI KOGA
Pregoeiro

interessados, no portal da transparência dessa municipalidade e na sala de licitação, situada
na Avenida Brasil 1250, Centro, Colorado, Paraná.
Colorado (PR), 27 de Dezembro de 2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020-PMSI
PREGÃO PRESENCIAL N º 065/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 002/2019








______________
______________________
______________________
______________________
____________________________________

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO INACIO
CONTRATADO: JORGE DAS DORES-ME
CNPJ N º 22.894.251/0001-08
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MECANICOS,PARA
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULOS
DA
FROTA
MUNICIPAL.
VALOR DO CONTRATO: R$-32.836,83 ( Trinta e dois mil, oitocentos e trinta e
seis reais e oitenta e três centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/07/2020
FORO DO CONTRATO: COLORADO – ESTADO DO PARANÁ.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:07/01/2020
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2020-PMSI
PREGÃO PRESENCIAL N º 065/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 003/2019









MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito de Colorado - Parana
EXTRATO DA ATA.

ATA SRP:........................Nº 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 71/2019

CONTRATANTE:..............PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO (PR);
CONTRATADA:................. ESTHEFANI SERVIÇOS EIRELI.
CNPJ: ................................. 22.206.063/0001-31
OBJETIVO:......................., Contratação de empresa para execução de serviços de remoção de contêineres para transbordo e seu transporte até
local ambientalmente adequado.
VALOR DO CONTRATO: R$ 658.800,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos reais)
ITENS DA ATA
Item
1

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO INACIO
CONTRATADO: MARIANA VIANA DOS SANTOS 07280720927
CNPJ N º 30.560.290/0001-99
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MECANICOS,PARA
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULOS
DA
FROTA
MUNICIPAL.
VALOR DO CONTRATO: R$-20.823,36 (Vinte mil, oitocentos e vinte e três reais
e trinta e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/07/2020
FORO DO CONTRATO: COLORADO – ESTADO DO PARANÁ.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/01/2020
EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020.

Quantidade
3.600,00

Unid.
TON

Especificação
Marca
Preço Unit.
Preço Total
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
A
183,00
658.800,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE
CONTÊINERES PARA TRASNBORDO E SEU
TRANSPORTE
ATÉ
LOCAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADO E DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
VIGENTE PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II - A
EM SUA TOTALIDADE OU AINDA "SE
HOUVER" DE TRIAGEM E SEGREGAÇÃO DE
SEUS
REJEITOS,
BEM
COM,
A
DISPONIBILIZAÇÃO DE 04 (QUATRO)
CONTÊINERES COM CAPACIDADE MÍNIMA
Avenida Brasil nº 1250 – Centro
Caixa
Postal
01 – CEP
86690-000
DE 20–M3
(VINTE
METROS
CÚBICOS)
À 40 –M3Colorado – Paraná (44) 3321-1200
CNPJ 76.970.326/0001-03
– licitacao@colorado.pr.gov.br
http://www.colorado.pr.gov.br/
(QUARENTA
METROS CÚBICOS) –PARA
ARMAZENAMENTO JUNTO A ESTAÇÃO DE
TRANSBORDO DE RESÍDUOS E.T.R DO
MUNICIPIO DE COLORADO OU AINDA EM
OUTRO LOCAL QUE VENHA A SER
DEFINIDO PELO MUNICÍPIO DE COLORADO
- ESTADO DO PARANÁ.
658.800,00
Total

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO -CNPJ nº 76.970.375/0001-46
CONTRATADA: MARCELO CERNESCU SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 25.207.716/0001-95, com sede na Rua
Professor Benedito Nicolau dos Santos, n º 521, Sala 4, 2º andar, Centro Cívico, CEP 80530150 na cidade de Curitiba, Estado do Paraná
BASE LEGAL:Artigo 24, Inciso II, da Lei n º 8666/93.
OBJETO:Prestação de serviços de acompanhamento administrativo junto a Órgãos Públicos, tais
como Tribunal de Contas, Órgãos Federais com representação em Curitiba-PR e Órgãos
Estaduais, além de logística documental nos referidos Órgãos, como entrega e retirada de
documentos, e a disponibilização de espaço físico na região central da Capital do Estado,
preferencialmente no centro cívico, para reuniões com até 08 pessoas, com mesa de reuniões
e cadeiras, computadores, impressoras e acesso a internet em dias úteis no horário comercial.
VALOR: R$-16.000,00 ( Dezesseis mil reais )

Projeto/Atividade
2.047.3390.39
2.036.3390.39

Recurso
1000

Despesa/Ano
611/2019

1000

528/2019

Descrição
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓ
MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E
COLETA DO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO

Homologado: 03 de Janeiro de 2020
Vigência: 12 (doze) meses

CONCORRENCIA –

Estado do Paraná

Colorado (PR), 07 de Janeiro de 2019.

__________________________________________
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
002/2019
CONTRATO
PREFEITO

Nº 001/2020

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:_ nº 001/2020
Concorrência:_ nº 002/2019

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses.

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO

DATA: 06 DE JANEIRO DE 2020.

Contratada:_

MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2020-PMSI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2020
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do procedimento
licitatório em epígrafe e a HOMOLOGAÇÃO do objeto, para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE CONSULTORIA SEDIADA EM CURITIBA-PR, PARA SERVIÇOS
DE ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS,
TAIS COMO TRIBUNAL DE CONTAS, ÓRGÃOS FEDERAIS COM
REPRESENTAÇÃO EM CURITIBA-PR E ÓRGÃOS ESTADUAIS, ALÉM DE
LOGÍSTICA DOCUMENTAL NOS REFERIDOS ÓRGÃOS, COMO ENTREGA E
RETIRADA DE DOCUMENTOS, E A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO
NA REGIÃO CENTRAL DA CAPITAL DO ESTADO, PREFERENCIALMENTE NO
CENTRO CÍVICO, PARA REUNIÕES COM ATÉ 08 PESSOAS, COM MESA DE
REUNIÕES E CADEIRAS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ACESSO A
INTERNET EM DIAS ÚTEIS NO HORÁRIO COMERCIAL,junto a Empresa MSC
SERVIÇOS
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO
LTDA-ME,
CNPJ
N°
25.207.716/0001-95, no valor de R$-16.000,00 (Dezesseis Mil Reais), para atender a
Secretaria Municipal de Administração, ser a proposta mais vantajosa para a
Administração.

ASSOCIAÇÃO

DA

FEIRA

DO

PRODUTOR

RURAL

DE

COLORADO

–

AFEPROCOL.

Direito de Concessão real de uso, conforme Lei 2.817/2019 de um lote de terras urbano
com 1.184,32 m², da quadra 10 – lote A – localizado no Jardim Cairi, Colorado – PR, matrícula nº
18.616, onde encontra-se um “Barracão Agroindustrial” com área de 495,0 m² , com objetivo de
atender a programas sociais voltados à prática de formação de produtores rurais que desenvolvam
atividades que decorram da comercialização do homem do campo com o Agronegócio.

Objetivo:_

Homologado: 20/12/2019

Avenida
Vigência:_ 3.650
diasBrasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200
CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/
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Colorado - PR, 06 de Janeiro de 2020.

______________
___________________________________
Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO

Santo Inácio, 06de janeiro de 2020
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 005/2020
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições
que lhes são conferidas por Lei,

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200
CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/
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RESOLVE
REVOGA a Portaria 198/2019 de 18 de dezembro de 2019, que diz
respeito a FÉRIAS concedida a Servidora SUELEN PANONT BARBOSA
CRUBELATI, no período de 06/01/2020 á 04/02/2020.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se,
Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 03 de janeiro de 2020.
ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito
PORTARIA Nº 006/2020
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições
que lhes são conferidas por Lei,
RESOLVE
CONCEDER, ao funcionário abaixo relacionado, 10 (dez) DIAS DE
FÉRIAS REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal
nº 38/90.
FUNCIONÁRIO

CARGO

João Paulo Moreno

Diretor de Fomento à
Industria, Comércio e
Serviços

PERÍODO
AQUISITIVO
01/11/2018 a
31/10/2019

PERÍODO
DE FÉRIAS
06/01/2020 a
15/01/2020
PORTARIA Nº 1.524, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

Registre-se e Publique-se.

Concede adicional referente repasse do incentivo financeiro do
PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade) aos
servidores participantes da Atenção Básica de Saúde no 3º trimestre
4º trimestre do ano de 2018.

PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 03 de janeiro de 2020.
ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito

A PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, considerando a
Lei Municipal nº 517 de 28 de dezembro de 2015, e considerando a avaliação geral de desempenho mensal dos
servidores participantes da Atenção Básica de Saúde referente aos trimestres 3 e 4 do ano de 2018
RESOLVE:

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONVENIADO COM A F. N. S. - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
PRAÇA SANTA CRUZ, 300 - Centro - Fone (44) 3243-1901
CEP 87190 – 000 CNPJ - 04.301.515/0001 – 82 SÃO JORGE DO IVAI
ESTADO DO PARANA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020
Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Limpeza do Poço
e Teste de vazão com bomba submersa, serviços estes executados no distrito do KM 14.
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Declaro dispensável a licitação, com fundamento no caput do Artigo 24, II, da Lei Federal nº
8.666/93 e Parecer Jurídico respectivo, constante do processo em epigrafe, para a
HIDROINGA POÇOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ/MF nº 77.641.876/0001-41, Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de Limpeza do Poço e Teste de vazão com
bomba submersa, serviços estes executados no distrito do KM 14, pelo valor total de R$
6.950,00 (Seis mil, novecentos e cinquenta reais).
Face ao disposto no artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior
para a sua ratificação e devida publicidade.
São Jorge do Ivaí, 07 de janeiro de 2020
2020.
PATRICIA SILVA BREVES
Chefe de Sessão Financeira e Administrativa
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ante ao contido no parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, temos que o SAMAE está apto
à ADJUDICAR aHIDROINGA POÇOS ARTESIANOS LTDA- ME, o objetivo do presente
procedimento, eis que, presente está também o interesse público, motivo pelo qual RATIFICOO para que o mesmo produza os devidos efeitos legais.
São Jorge do Ivaí, 07 de janeiro de 2020
-----------------------------------------JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS
DIRETOR

Art. 1º Fica concedido, em parcela única e individual no mês de dezembro/2019, o adicional de qualidade PMAQ
relativo ao repasse de incentivo financeiro ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, promovido pelo Fundo
Nacional de Saúde, aos seguintes servidores ativos, participantes da Atenção Básica de Saúde no 3º e 4º trimestre/2018:
MATRICULA
201164
201102
201170
201057
201059
201128
201060
200205
201006
201117
201148
201150
201177
201051
201186
201129
201149
201121
201101
200201
201110
201144
200308
200417
201133
200008
201166
200045
200042
201055
201131
201053
201083
200423
201176
201081

NOME

CARGO

Angélica Marques Timiro
Cássia Aparecida Vicentin Sette
Claudineia Ferreira da Silva
Cleber Alexandre de Souza
Cleber Alexandre de Souza
Cleusa Dias da Silva Laroca
Cristiane Aparecida Pastre
Devanir José Geraldo
Elaine Moreno Lopes da Cruz
Evandro Sérgio Luprete
Glauciane Gisele Castillho
Ines Gomes da Silva
Isis Pegoraro Remígio
Ivone Guimarães Borges
Josilene Aparecida Urias Machado
Josilene Paiva Grilo
Juliana Molina
Ligia Leoni da Cruz
Lucia Nunes de Mesquita
Maria Aparecida R. de Mesquita
Maria José de Carvalho dos Santos
Maria Marta Ignácio Ferreira
Maria Olinda Esperança
Nara Cristina Simon Tomazini
Nélia Paula Leoni
Nivaldo Antonio Begnossi
Paula Gonçalves Ferrari
Paulo Sérgio Borba Quadrado
Robson José Caparroz
Rosamaria Marques Píton
Rosileti Vacholiz da Silva Quadrado
Sandra Andrea Picinin
Selma Cristina Picinim
Senilda A. Menegassi Cardoso
Simone Rosseto Canonici
Vanda de Fátima Zacharia Geraldo

Enfermeiro/40h
Técnico em Higiene Dental
Agente Operacional
Médico/20h
Médico/40h
Agente Comunitário de Saúde
Auxiliar de Enfermagem
Motorista
Cirurgião Dentista/20h
Nutricionista/20h
Enfermeiro/40h
Agente Operacional
Psicólogo/20h
Enfermeiro/40h
Agente Comunitário de Saúde
Agente Comunitário de Saúde
Agente Operacional
Auxiliar de Odontologia
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Agente Operacional
Auxiliar Administrativo
Enfermeiro/40h
Farmacêutico/40h
Motorista
Agente Operacional
Motorista
Motorista
Fisioterapeuta/20h
Auxiliar Administrativo
Farmacêutico/40h
Cirurgião Dentista/40h
Auxiliar de Enfermagem
Enfermeiro/40h
Auxiliar de Enfermagem

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Flórida, 30 de dezembro de 2019.
MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

ADICIONAL
INDIVIDUAL ( R$)
1.024,88
1.024,88
549,98
922,36
922,36
1.010,40
922,36
1.024,88
1.024,88
1.024,88
148,65
549,98
1.024,88
981,05
1.024,88
995,93
1.024,88
1.024,88
1.024,88
1.024,88
578,93
981,06
1.024,88
1.024,88
922,36
1.024,88
1.024,88
1.024,88
1.024,88
1.024,88
1.024,88
922,36
1.010,40
851,20
1.024,88
1.024,88
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ATO Nº. 01/2020
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legaisDIVULGA as datas dos "FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS"
a serem observados no âmbito da Administração Municipal no exercício de 2.020.
DATAS SITUAÇÃO COMEMORAÇÃO

DECRETO N°. 001/2020
Súmula: Dispõe sobre o novo Salário Mínimo, conforme
medida provisória nº 916/2019, para a partir
de 01 de Janeiro de 2.020.
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e atendendo o contido na medida provisória nº 916/2019, de 31 de Dezembro de 2019, com base
na Lei Federal n° 13.152 de 29 de Julho de 2.015;
DECRETA:
Art. 1°) – Os salários dos Servidores Públicos Municipais da Administração
direta, indireta e autarquias, ativos e inativos, que estejam com valores inferior ao salário mínimo
nacional de R$ 1.039,00 (hum mil e trinta e nove reais), serão pagos com observância à esse valor a
partir de 1º de Janeiro de 2.020.

01 de Janeiro (Quarta Feira)
Feriado Nacional
Confraternização Universal
25 de Fevereiro (Terça Feira)
Feriado NacionalCarnaval
10 de Abril (Sexta Feira) Feriado Nacional
Paixão de Cristo
21 de Abril (Terça Feira)
Feriado Nacional
Tiradentes
1º de Maio (Sexta Feira)
Feriado Nacional
Dia do Trabalho
11 de Junho(Quinta Feira)
FeriadoNacionalCorpus Christi
07 de Setembro (Segunda Feira) Feriado Nacional
Independência do Brasil
12 de Outubro (Segunda Feira)Feriado Nacional/Municipal
Dia de Nossa S.
Aparecida
28 de Outubro (Quarta Feira) Ponto Facultativo
Dia do Servidor Público
02 de Novembro (Segunda Feira) Feriado Nacional
Dia de Finados
15 de Novembro (Domingo)
Feriado Nacional
Proclamação de República
30 de Novembro (Segunda Feira)Feriado Municipal
ANIVERSÁRIO DO
MUNICIPIO

19 de Dezembro (Sábado) Ponto Facultativo
Emancipação Política do Paraná
25 de Dezembro (Sexta Feira)) Feriado Nacional Dia de Natal
Edificio da Prefeitrua Municipal de Itaguajé
Em, 06 de Janeiro de 2020

Parágrafo Único: Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário
mínimo corresponderá a R$ 34,63 (trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) e o valor horário a
R$ 4,72 (quatro reais e setenta e dois centavos).

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Art. 2°) – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º de Janeiro de 2.020.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé.
Em, 06 de Janeiro de 2020
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

DECRETO N°. 002/2020
Sumula: Dispõe sobre o valor do Piso Salarial profissional do
magistério público da Educação básica no Município;

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
considerando o contido na Portaria Interministerial nº 6 de 26/12/2018, conforme preceitua o art. 5º
da Lei 11.738.
DECRETA:
Art. 1º) – O valor do Piso Salarial do Profissional do Magistério Público Municipal da
Educação Básica para o exercício 2020, fica definido em R$ 2.886,15(dois mil oitocentos e oitenta e
seis reais e quinze centavos) para jornada de 40(quarenta) horas Semanais e/ou R$ 1.443,07(hum mil
quatrocentos e quarenta e três reais e sete centavos) para um a jornada de 20(vinte) horas Semanais,
afim de dar cumprimento a Lei Federal nº 11.738/2.008.
Art. 2º) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos em 1º de Janeiro de 2020.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 06 de Janeiro de 2020

CRISÓGONO
ONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

DECRETO N° 003/2020
Súmula:

Lei, e;

Nomeia Membros do Conselho Tutelar do
Município de Itaguajé eleitos no pleito Municipal
de 06/10/2019, um mandato de 04(quatro) anos,
no período de 2020 a 2024.

O Prefeito Municipal de Itaguajé, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por
DECRETA:

Art. 1º) – Ficam nomeados os Membros do Conselho Tutelar do Município de Itaguajé
para o período de 2020 a 2024;
Conselheiros Titulares:
1º Edilaine Gisele Brites Francisco;
2º Elenice Ferreira de Oliveira;
3º Franciele Priscila Reis;
4º Nadir Araújo dos Santos;
5º Maria Aparecida da Silva Souza.
Conselheiros Suplentes:
6º Maria Carla de Souza
7º Suely Alves Pinaffi;
8º Cirléia Alves Ferreira.
Art. 2º) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 06 de Janeiro de 2020
CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA
Rua Bela Vista,1014 - Centro - Fone/fAX: (44) 3278-1592 - CEP. 87170-000

E-mail: ourizona@pr.gov.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07

Departamento de Divisão do Pessoal
OURIZONA - PARANÁ

Portaria nº. 03/2020
O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal
de Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,

R

E

S

O

L

V

E

Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares
a servidora JOSLAINE VOLPATO, RG. 9.860.733-1 PR., lotada como
Diretora da Divisão de Agricultura, neste Município, compreendido no
período de 06/01/2020 a 20/01/2020, referente ao período aquisitivo de
10/01/2018 á 10/01/2019.
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 07 DE JANEIRO DE 2020.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal
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3º Presépio Vivo da Paróquia
São Sebastião de Mandaguaçu
D

epois de vivenciar a emoção de alguns presépios vivos existentes na Itália, surgiu para o Pároco da Paróquia São Sebastião,
Pe. Gustavo, o desejo de reproduzir também em Mandaguaçu,
um vilarejo que pudesse contar a história do nascimento do Salvador.
No ano de 2016 foi lançado a proposta em reunião no CPP e um grupo
de leigos assumiu o desaﬁo. Com sucesso conseguiram impactar os
visitantes já com muitas cenas e detalhes, fazendo os cenários do
presépio vivo chegar muito próximo a realidade em Belém na época
do nascimento de Jesus. Houve a participação de muitas pessoas,
porém mais voltado àqueles pertencentes a Paróquia São Sebastião
de Mandaguaçu e comunidades.
Já no segundo ano houve um aumento signiﬁcativo, não só no espaço
físico do presépio como também de temas e cenas propostas. Na edição
de 2017, os detalhes nas cenas já foram maiores tanto no cenário, quanto no vestuário e o número de visitantes também aumentou.
Pela quantidade de trabalhos sendo desenvolvidos na paróquia
no ano de 2018 não foi possível a realização do Presépio Vivo, portanto sua 3ª edição precisou ser adiada para o ano de 2019, onde no
período de 45 dias, com a ajuda dos arquitetos Andréa Piatti, Gustavo
Casarin e Anaisa Santos este trabalho extraordinário foi projetado e
executado sob coordenação de José Laudemir Valençola (Zé Mil) e com
uma equipe de aproximadamente 30 voluntários.
Neste ano, além das apresentações de costume, apresentamos cenas de um “Natal Contemporâneo”, que traz para nós uma realidade secularizada, onde o verdadeiro sentido do Natal já está esquecido, demonstrando a diferença entre o Natal atual e o Natal de Jesus.
É um tempo de muita unidade em nossa paróquia. Acreditamos que
são ações evangelizadoras como esta que reúnem todas as pastorais,
comunidades e movimentos, e o Presépio Vivo realmente proporciona
esta sensibilização e colaboração de todos aqueles que desejam se voluntariar, ensaiar e encenar para evangelizar em nossa paróquia, hoje
são aproximadamente 400 voluntários ao todo. É o meio que a Paróquia
São Sebastião de Mandaguaçu encontrou para evangelizar neste ﬁnal
de ano, o verdadeiro sentido do Natal que é a vinda do Menino Jesus.

“O Presépio Vivo é uma grande oportunidade de evangelização
de todas as pessoas, porque nós podemos através do presépio
vivo mostrar de forma pedagógica e lúdica, o verdadeiro
sentido do Natal, que, não está nas coisas, não está nas luzes,
não está no comércio, mais está em Jesus que nasce para
salvar cada um de nós”.
Padre Gustavo Constantin Florêncio
Pároco da Paróquia São Sebastião de Mandaguaçu
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