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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
RESOLUÇÃO N° 005/2018
SUMULA: Aprovação da prestação de contas do plano de ação para
co-financiamento do governo federal- SUAS ano 2018
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 656/2017, de 29 de Novembro
de 2017. Considerando a deliberação da plenária realizada em 28 de Junho
de 2018; RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar por unanimidade a Prestação de Contas do Plano de
Ação para o Co-financiamento do Governo Federal - Sistema Único de
Assistência Social – SUAS ano 2018;
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrária.
Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, 02/07/2018
Elisabete Caron - Presidente do CMAS
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
DECRETO Nº 028/18 - DECRETA PONTO FACULTATIVO
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da
Serra do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas, DECRETA:
Art. 1º - Em virtude do Jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2018, fica
decretado Ponto Facultativo no dia 06 de julho a partir das 14:30hs, em todas
as repartições públicas, ressaltando que o expediente ao público será das
07:45 as 14:30hs ininterrupto em todas as repartições, exceto a Secretaria
Municipal de Saúde que o expediente será das 07:30hs as 14:30hs
Art. 2º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Flor da Serra do Sul - Pr, 04 de julho de 2018.
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
PROCESSO Nº 427/2018
LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná,
avisa aos interessados que fará realizar no dia 19/07/2018, as 09:00 horas,
a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço
Por lote, que tem por objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço
de seguro para cobertura do seguro de responsabilidade civil e seguro total
dos veículos de propriedade do município..
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação,
juntamente com o credenciamento: 19/07/2018, as 09:00 horas.
Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento
de Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431,
1º andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.
Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de
Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações.
Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail
licitacao@pmsas.pr.gov.br.
Santo Antonio do Sudoeste, em 03 de julho de 2018.
ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal
HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
DECRETO N° 1162/2018 - 04.07.2018
Sumula: Altera o Decreto nº 1150/2018 de 17.04.2018 que nomeia os
integrantes do Conselho Municipal do Transporte Escolar e dá outras
providências. Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei
Municipal nº 0456/2011 de 02 de dezembro de 2011, DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o representante titular da Secretaria Municipal de
Educação conforme Decreto nº 1150/2018 de 17.04.2018 que nomeia o
Conselho Municipal de Transporte Escolar, responsável por fiscalizar e
acompanhar a gestão dos recursos destinados ao transporte escolar, que
passará a ter a seguinte composição:
·Represente da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Arlete Zanchi Serafini
Suplente: Marta Adriane Fabian Leite
·Representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino:
Titular: Cleudes Jung
Suplente: Sirlene Rimboski dos Santos
·Representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino:
Titular: Dilonete Borges Simioni
Suplente: Janete Tavares Freire A Fogaça
·Representante de pais dos alunos:
Titular: Juliane Kaiper Capra
Suplente: Susana Francisconi
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do
Paraná, em 04 de julho de 2018.
Caetano Ilair Alievi - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL
CONVOCAÇÃO Nº 003/2018
Convoca a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Flor
da Serra do Sul, através de sua Presidente, no uso de suas atribuições e da
Prefeita (o) Municipal de Flor da Serra do Sul considerando a necessidade de
avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Direitos da
Criança e do Adolescente.
CONVOCA:
Art. 1º A VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente a ser realizada no dia 10 de Agosto 2018, tendo como tema
central: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das
violências.”
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por
conta de dotação própria do orçamento do Órgão Gestor municipal de
Assistência Social.
Art. 3º Para a organização da VIII Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente está instituída uma Comissão Organizadora coordenada
pela presidente e pela vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente, com composição paritária dos representantes do
governo e da sociedade civil, definida em reunião ordinária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e registrada em ata.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, 02 de Julho de 2018
Laiz K.R.Cecchin - Presidente do CMDCA
Lucinda Ribeiro de Lima Rosa - Prefeita Municipal
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ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO - “PREGÃO PRESENCIAL” Nº 061/2018
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de
julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal nº
8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede
sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº
061/2018, conforme descrito abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, consertos e reparos mecânicos da frota de máquinas, veículos e veículos pesados deste Município de
Planalto. - VALOR TOTAL: R$207.660,00 (Duzentos e sete mil seiscentos e sessenta reais).
DATA DA ABERTURA: 17 de julho de 2018 – às 14:00 (quatorze) horas.
O Edital na íntegra e seus anexos podem ser consultados no Site do Município de Planalto, junto ao Departamento
de Licitações em horário de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
EXTRATO CONTRATUAL - Contrato Nº..: 119/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO Contratada...: MARCO A DIAS TEIXEIRA
EVENTOS Valor............: 11.360,00 (onze mil trezentos e sessenta reais) Vigência.......: Início: 04/07/2018 Término:
31/12/2018 - Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 40/2018
Recursos.....: Dotação: 2.007.3.3.90.30.00.00.00.00 (56), 2.007.3.3.90.39.00.00.00.00 (59)
Objeto..........: Contratação de empresa(s) especializada(s) em infraestrutura de eventos para locação de palco
coberto, base de palco, forração em carpete, provadores em chapa TS, sistema de som para radio feira, decoração e
iluminação para o desfile e aquisição de rolos de tecido, para viabilizar a realização da 24°Festa do Vinho e do Queijo,
que será realizada no período de 06 a 08 de Julho de 2018. Salgado Filho, 4 de Julho de 2018
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço /Contrato Nº..: 117/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
Contratada...: AUTO POSTO BATTISTI LTDA - EPP
Valor............: 263.128,00 (duzentos e sessenta e três mil cento e vinte
e oito reais) Vigência.......: Início: 04/07/2018 Término: 04/07/2019
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 39/2018
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Contratação de empresa(s) de combustíveis, para
fornecimento de óleo diesel S-10, óleo diesel, gasolina e etanol, em
conformidade com as normas técnicas da Agência Nacional de Petróleo ANP e legislação ambiental, visando o abastecimento dos veículos próprios
da frota municipal, máquinas, equipamentos e tratores, nos termos estabelecidos
no Edital e seus Anexos.
Salgado Filho, 3 de Julho de 2018
—————————————————————————————
Ata de Registro de Preço /Contrato Nº..: 118/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
Contratada...: SAFRA DIESEL LTDA
Valor............: 633.780,00 (seiscentos e trinta e três mil setecentos e
oitenta reais) Vigência.......: Início: 04/07/2018 Término: 04/07/2019
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 39/2018
Recursos.....: Dotação: - Objeto..........: Contratação de empresa(s) de
combustíveis, para fornecimento de óleo diesel S-10, óleo diesel, gasolina e
etanol, em conformidade com as normas técnicas da Agência Nacional de
Petróleo - ANP e legislação ambiental, visando o abastecimento dos veículos
próprios da frota municipal, máquinas, equipamentos e tratores, nos termos
estabelecidos no Edital e seus Anexos.
Salgado Filho, 3 de Julho de 2018
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 3/2018/PMSAS - PROCESSO Nº 418/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE – ESTADO DO PARANÁ
RECURSOS: Convênio n° 061/2018/ÁGUAS PARANÁ e recursos
próprios como contrapartida.
O Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná,
registrado no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, em exercício, Sr.
ZELIRIO PERON FERRARI torna público a abertura de procedimento
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada
pro preço global, tipo menor preço, em conformidade com a Lei Federal nº
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante as condições
estabelecidas no edital, para o seguinte objeto: Contratação de empresa

para prestação de serviços de Recuperação Ambiental dos Rio Cedro
e Aurora, na extensão de 5.839,92 metros, onde serão realizados
serviços de limpeza e desassoreamento dos Rios Cedro e Aurora no
Município, conforme planilha anexo - Convênio n° 061/2018/ÁGUAS
PARANÁ
O recebimento dos envelopes será realizada pela Comissão de Licitações
do Município no dia 17/08/2018, as 09:00 horas, na sala do Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal.Valor máximo: R$ 1.018.297,32 (Um Milhão,
Dezoito Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos).
Informações complementares, edital e seus anexos, poderão ser obtidas
no site: www.pmsas.pr.gov.br da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do
Sudoeste na Avenida Brasil, 1431 ou através do telefone (046) 3563-8000 e
e-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br .
Santo Antonio do Sudoeste, em 22 de junho de 2018. ZELIRIO
PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL - HELLEN MARINA
PRUNZEL - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
Contrato Nº..: 120/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
Contratada...: OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA Valor............:
11.270,00 (onze mil duzentos e setenta reais) Vigência.......: Início: 04/07/
2018 Término: 31/12/2018
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 40/2018

Recursos.....: Dotação: 2.007.3.3.90.30.00.00.00.00 (56),
2.007.3.3.90.39.00.00.00.00 (59)
Objeto..........: Contratação de empresa(s) especializada(s) em infraestrutura
de eventos para locação de palco coberto, base de palco, forração em carpete,
provadores em chapa TS, sistema de som para radio feira, decoração e
iluminação para o desfile e aquisição de rolos de tecido, para viabilizar a
realização da 24°Festa do Vinho e do Queijo, que será realizada no período
de 06 a 08 de Julho de 2018. Salgado Filho, 4 de Julho de 2018
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ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO - “PREGÃO PRESENCIAL” Nº 060/2018
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de
julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal nº
8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede
sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº
060/2018, conforme descrito abaixo: OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à aquisição de
extintores completos novos e prestação de serviço de recarga dos extintores para uso em todos os departamentos da
Administração Municipal, incluindo CMEI´s, Escolas e Unidades de Saúde deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R$16.337,18 (Dezesseis mil trezentos e trinta e sete reais).
DATA DA ABERTURA: 17 de julho de 2018 – às 09:00 (nove) horas.
O Edital na íntegra e seus anexos podem ser consultados no Site do Município de Planalto, junto ao Departamento
de Licitações em horário de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
EXTRATO DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013.
CONTRATO: Nº 108/2013.
CONTRATANTE: Município de Barracão/PR.
CONTRATADA: SSGP Soluções em Serviços para Gestão Pública
Ltda - ME
OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 21.633,12
(vinte e um mil e seiscentos e trinta e três reais doze centavos).
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário,
por mais 02 (dois) meses, vigorando até 08 de agosto de 2018.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2018
PROCESSO Nº 062/2018
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologação e adjudicação
do objeto do procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 017/2018, de 04 de junho de 2018, do tipo Menor Preço, a empresa:
DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP, vencedora
dos itens nº 01 e 02.
Barracão/PR, 03 de Julho de 2018.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018
PROCESSO Nº 073/2018
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
MODALIDADE:
TOMADA DE PREÇOS
TIPO:
MENOR PREÇO POR ITEM
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR
O MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ
sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro,
Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará
LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as 14h00min (catorze)
horas, do dia 25 de Julho de 2018, na sala de reuniões do setor de licitações
da Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, visando à Contratação de empresa para a prestação de serviços
profissionais de medicina (Clinico Geral), em atendimento ao Programa PSF,
junto a Unidade Básica de Saúde do Centro desta Municipalidade. Informações
complementares sobre o edital, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal
de Barracão, no endereço supra citado, ou através do telefone (0xx49) 36441215 e na webpage: www.barracao.pr.gov.br.
Barracão/PR, 04 de Julho de 2018.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2018
PROCESSO Nº 071/2018
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
MODALIDADE:
TOMADA DE PREÇOS
TIPO:
MENOR PREÇO GLOBAL
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR
O MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ
sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro,
Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará
LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as 14h00min (catorze)
horas, do dia 24 de Julho de 2018, na sala de reuniões do setor de licitações
da Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, visando à Aquisição de exames clínicos laboratoriais para atender
a demanda junto as Unidades de Estratégia Saúde da Família do Município
de Barracão/PR.
Informações complementares sobre o edital, poderão ser obtidas na
Prefeitura Municipal de Barracão, no endereço supra citado, ou através do
telefone (0xx49) 3644-1215 e na webpage: www.barracao.pr.gov.br.
Barracão/PR, 03 de Julho de 2018.
MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO DE PRESENCIAL Nº 035/2018.
CONTRATO: Nº 122/2018.
CONTRATANTE: Município de Barracão/PR.
CONTRATADA: RAJÚ Indústria e Comércio Ltda - EPP.
OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 680,00
(seiscentos e oitenta reais).
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013.
CONTRATO: Nº 183/2013.
CONTRATANTE:
Município de Barracão/PR.
CONTRATADA:
MGS Sistemas de Informações Ltda
OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 20.475,86
(vinte mil e quatrocentos e setenta e cinco reais oitenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário,
por mais 02 (dois) meses, vigorando até 19 de agosto de 2018.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
TERMO DE COMPROMISSO DE INCENTIVO INDUSTRIAL, NA
FORMA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO SOBRE BEM
IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA COM ATIVIDADE
INDUSTRIAL.
CONCORRÊNCIA N° 004/2018
DATA DA ASSINATURA: 20 de junho de 2018.
EMPRESA: Betel Eireli - EPP.
OBJETO: Concessão de direito real de uso sobre bem imóvel, com
finalidade de incentivo e estimulo à instalação de empresa e geração de
emprego e renda, no Município de Planalto, assim descrito: Um imóvel
urbano sob nº 06, da Quadra nº 87, com área de 1.082,81M2 (hum mil e
oitenta e dois virgula oitenta e um metros quadrados), com um barracão em
alvenaria medindo 600m² de área construída, situado na Rua nº 04, Bairro
Industrial, Município de Planalto-Pr.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (dez) anos.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 34/2018
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR por intermédio de seu Pregoeiro,
torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
tipo menor preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, no dia 20
de Julho de 2018, às 14h00min. O Edital está disponível e pode ser
solicitado pelo e-mail licitacao@pranchita.pr.gov.br, ou retirado diretamente
na sala do Departamento de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de
Pranchita/PR, com endereço à Av. Simão Faquinello, 364, centro, no horário
de expediente da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 11h30min e das
13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira. Informações pelo fone/fax (46)
35401122.
Pranchita, 03 de Julho de 2018
Antonio Joel Padilha - Pregoeiro
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ESTADO DO PARANA
MUNICÍPIO DE PLANALTO
CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os interessados para ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO
da Associação de Proteção Animal de Planalto.
A assembleia será realizada no dia 16/07/2018 às 19 horas na Biblioteca
Pública, localizada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 em Planalto
– Pr. Assuntos:
- Leitura e aprovação do estatuto social;
- Formação e eleição da composição da diretoria.
A Associação de Proteção Animal da cidade de Planalto, entidade sem
fins lucrativos, terá como principal objetivo promover a CASTRAÇÃO DE
ANIMAIS (de rua ou que foram adotados), além de realizar ações de
conscientização e adoções, voltados à proteção e bem estar dos animais.
Planalto-Pr. 02 de Julho de 2018.
Faça a diferença e participe dessa corrente do bem!
Contamos com sua presença.
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Salgado Filho: Produtores destacam expectativas para
24ª Edição da Festa do Vinho e do Queijo
PRODUTOS KLM – Sidinei Matana
“Esse é mais um ano que estamos participando da Festa do Vinho e do Queijo para expor nossos
produtos. Estamos se preparando desde o começo do ano para o evento, onde vamos expor para
comercialização produtos como melado, rapadura, pé de moleque e, claro, o principal que é o açúcar
mascavo. Serão disponibilizados para venda 1200kg de produto e esperamos vender tudo durante os
três dias. No próximo ano, pretendemos aumentar a produção, contando sempre com o apoio da família,
já que toda a nossa produção acontece na propriedade, desde o plantio da cana até a comercialização do
produto. Esperamos que a festa tenha um público ainda maior do que no ano passado, aumentando as
vendas e tornando o evento ainda mais conhecido em todo o País, que tem como objetivo mostrar a
qualidade dos produtos coloniais de Salgado Filho”.
EMBUTIDOS DEBASTIANI – Oneide Debastiani
“É uma alegria muito grande participar, mais uma vez, de uma edição da Festa do Vinho e do Queijo, que
já é tradição em nosso Município e sempre atrai um público muito grande, de todas as regiões do Brasil.
Para esse ano, estamos fabricando mais de 2500 quilos de salame E 350 quilos de copa para serem
comercializados na Festa. No ano passado, colocamos 1700 quilos para a venda e acabamos ficando sem
produto antes do final do evento. Nossa expectativa é de uma boa venda, maior que a do ano passado,
oferecendo sempre um produto de qualidade para os consumidores”.
QUEIJOS SALGADO FILHO - MARIA IVONETE FLACH
“No ano passado, participamos da festa e ficamos contentes com o bom número de visitantes que
recebemos, principalmente pela ótima comercialização dos nossos produtos. Para 2018, esperamos um
público ainda maior, tendo em vista as atrações especiais que a Festa oferece. Estamos na reta final, se
organizando para termos produtos disponíveis para venda durante o final de semana todo, sem deixar
nenhum visitante sem experimentar nossos queijos. Essa já é a 10ª edição que estamos participando para
expor e, todos os anos, produzimos mais de 4 mil quilos de queijo – curado, com orégano, com pimenta,
com olho e tradicionais -, sendo que boa parte disso é vendido somente na Festa”.
RONEI FILBER - DERIVADOS DE CANA
“Para esse ano, temos a expectativa de vender ainda mais do que nas edições anteriores. Nas outras
edições, sempre ficamos no limite, praticamente sem produto para venda no domingo, então, nos
empenhamos para deixar o estoque maior em 2018. Hoje, contamos com 3 famílias que trabalham na
produção da associação, com escalas de serviço organizadas para que todas possam produzir com tempo
e qualidade, tendo em vista que essa é uma das únicas associações do município que continua funcionando
na agroindústria de Salgado Filho. Toda a cana utilizada na produção do melado, açúcar mascavo e
demais derivados é produzida nas propriedades das famílias que fazem parte da associação. Felizmente,
esse já é o 18º ano consecutivo que participamos da Festa do Vinho e do Queijo, sempre oferecendo
produtos de qualidade para as pessoas que participam do evento e, também, comercializamos nos
mercados da região”.
ADAIR SUGARI - VINHO SUGARI
“Estamos muito contentes em, mais uma vez, poder expor nossos produtos na Festa do Vinho e do
Queijo, que já faz parte da tradição do nosso Município. Esperamos receber um público ainda maior que
no ano passado e comercializar todos os produtos expostos. Felizmente, nesse ano, estamos trabalhando
com uma uva de excelente qualidade na produção do vinho, pensando sempre em oferecer o melhor para

os nossos consumidores. Na festa, estaremos vendendo novamente nosso Chopp de vinho, que é a
principal atração do estande, além dos demais vinhos já conhecidos – bordô, Niágara, espumante,
moscatel, cabernet -, que sempre esgotam rapidamente. Nesse ano, vamos comercializar também o suco
de uva, que está sendo produzido por um grupo de agricultores da cidade, que adquiriu uma usina de
extração para atender a demanda da merenda escolar e do consumidor paralelo pela compra do suco”.
COZINHA CAMPONESA – representante ROSELI PETRI
“Para a festa, estamos produzindo pães, cucas, bolos e doces em gerais, que serão comercializados em
nosso estande durante os três dias de evento. Vamos trabalhar com uma equipe de 4 pessoas, que
estarão fabricando tudo na semana que antecede a festa, para oferecer aos consumidores um produto
fresco e muito saboroso. No ano passado, fizemos uma boa venda e, para esse ano, nossas expectativas
são ainda maiores. Destaco que, aqui no município, trabalhamos todas as quintas-feiras com a produção
e comercialização de massa, cuca, bolacha, pão,
grostoli, pão integral e demais doces”.
CLEONICE KLEIN - GELEIAS SALGADO
FILHO - “Temos a expectativa de bom público e de
boas vendas para essa 24ª edição da Festa, que já
é tradição no município e acontece para mostrar
aos visitantes a qualidade e a organização da
agroindústria de Salgado Filho. Sempre preparamos
produto suficiente para comercializar nos três dias
de festa, são dois meses de organização para deixar
o estoque de venda pronto para o evento.
Felizmente, atuamos na produção familiar e, na
época de armazenamento das frutas, contratamos
funcionários temporários para auxiliar na produção,
um processo rigoroso para a seleção das frutas, já
que não utilizamos conservantes nas geleias e
doces. Nossos produtos estão a venda na
cooperativa e também nos mercados da região.
Estamos trabalhando para expandir o negócio até
Vinho Sugari
Foz do Iguaçu, no Paraná, e no Litoral catarinense”.
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