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Sicredi Fronteiras desenvolve
ações do Dia da Poupança
No currículo escolar de hoje, não há disciplina específica que trate de educação financeira. Para que as crianças se
tornem adultos que saibam lidar com o dinheiro, planejar os gastos dentro do orçamento, ficar longe de dívidas e ter
reservas financeiras, a Sicredi Fronteiras PR/SC/SP realizou, no início do mês, atividades no Centro Municipal de
Educação Infantil Olga Fornari, em Pérola D'Oeste.
“Queremos que elas saibam
lidar com o dinheiro no dia a dia,
quando crescerem. Isso fará com
que elas tenham menos problemas
financeiros, menos estresse e mais
qualidade de vida”, disse o gerente
da unidade, Romeu Guarda.
A atividade envolveu alunos
de dois a quatro anos de idade e
tratou principalmente sobre o Dia
Mundial da Poupança, comemorado
no fim de outubro. De forma lúdica,
foi despertado nas crianças o desejo
de poupar para a conquista de
sonhos.
As crianças pintaram
gravuras impressas do mascote
Poupedi, da Poupança Sicredi, e
ouviram explicações sobre os
benefícios e a segurança da
poupança. No dia seguinte, os
colaboradores Sicredi retornaram a
escola para entregar os cofrinhos do
Poupedi para cada aluno. Além disso, foram sorteadas mochilas. A

ação desenvolvida envolveu todos os alunos do Centro Municipal.

Sicredi Fronteiras PR/SC/SP elege
coordenadores de núcleo
Visando ampliar a participação dos associados no processo assemblear, em 2009, a partir de recomendação
sistêmica, a Sicredi Fronteiras PR/SC/SP criou os Núcleos Cooperativos.

Em cada Núcleo, um coordenador e um suplente são eleitos
pelos demais associados. Assim, cada unidade de atendimento realiza
uma assembleia envolvendo todos os associados, para facilitar a
interação do cooperado que pode contribuir com ideias e sugestões de
melhorias.
"O coordenador representa, faz a ligação entre os demais
associados e a cooperativa. Ele participa da assembleia em seu
município e leva as decisões na assembleia geral.
A eleição é um momento importante de democracia e
transparência em que todos podem vir e opinar", disse o presidente,
José César Wunsch.
Em Barracão, na segunda-feira, dia 16 de novembro, ocorreu a
eleição para coordenador de núcleo. A unidade de atendimento de
Barracão tem quatro núcleos e, com a saída de Cristiano Giongo, que
passou a ser conselheiro fiscal, a vaga precisou ser preenchida. Na
oportunidade, o associado Altacir Genésio Bugança foi eleito
coordenador. "Sempre gostei de ajudar e assim vou me envolver ainda

mais com o cooperativismo", disse ele. O mandato se estende até 2018.
Em Barracão, 67 associados já estão formados e foram convidados a
participar da eleição.
Da mesma forma a unidade de Santa Lúcia, que hoje possui dois
núcleos e 14 associados formados no programa, precisou eleger um
novo representante em função do atual coordenador Jair Antônio Walter,
ter assumido vaga no conselho fiscal da cooperativa. O coordenador
eleito foi o associado Odair Jacó Braun, associado desde o ano de 2010.
Para ser coordenador de núcleo, o associado precisa ser formado
no programa Crescer Percursos 01 e 02, oferecido pela Cooperativa
gratuitamente a todos os associados. Associados interessados em mais
informações sobre o programa devem procurar o gerente da unidade de
atendimento em seus municípios.
A Sicredi Fronteiras tem 27 unidades de atendimento e área de
ação em 57 municípios no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. São 48
mil associados, representados por 75 coordenadores de núcleo, e o
mesmo número de suplentes.

19 de Novembro de 2015 1A

2A 19 de Novembro de 2015
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

EDITAL DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL nº 089/2015 de 30/10/2015.
MARILIS CRISTINA TONINI, na qualidade de Pregoeira do
Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado
pela Portaria nº 18.069/2014 e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio
de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações
específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, TORNA
PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade
PREGÃO, PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por item referente:
1 . Objeto da Licitação
Aquisição de material didático e pedagógico (brinquedos) para
os CEI do Município - Recursos do FNDE/MEC
2.
Data da Abertura:
A Licitação Pregão Presencial Nº. 089/2015 de 30/10/2015, teve
sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 17/11/2015 às
10:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida
Brasil, 621, centro. Não houve interessados no certame, sendo então
considerada DESERTA.
Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 17/11/
2015.
MARILIS CRISTINA TONINI-Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 43/2015
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR por intermédio de seu
Pregoeiro comunica que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA
JURÍDICA) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RECAPAGENS E
CONSERTO DE PNEUS. A abertura dos envelopes será no dia 03 de
dezembro de 2015, às 09h00min. O Edital está disponível e pode ser
retirado diretamente na sala de licitações no prédio da Prefeitura Municipal
de Pranchita, com endereço à Av. Simão Faquinello, 364, Centro, no
horário das 07h30min às 12h00min, de 2ª a 6ª feira. Informações pelo
fone/fax (46) 35401122.
Pranchita, 18 de novembro de 2015.
ANTONIO JOEL PADILHA-Pregoeiro
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
- EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2015 PROCESSO Nº 692/2015
EXCLUSIDO PARA ME/EPP LOCAL
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do
Paraná, por seu Prefeito Municipal , Senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA,
e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 19.214/2015, no uso de suas
atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que
encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, tipo menor preço, Por item, que será regido pela Lei Federal
de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2.317/2006
de 26/05/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993
e suas posteriores alterações e Lei complementar 123/2006 e 147/2014ME/EPP, para a finalidade abaixo especificada:
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 099/2015 de 17/11/2015.
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para
prestação de serviços de pintura em prédios públicos.
2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).
2.1. Os valores individualizados dos itens estão discriminados no
edital.
3. DATA DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS
ENVELOPES: No dia 02/12/2015 até as 11:30 horas.
4. DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 02/12/2015 às 11:30 horas.
5. LOCAL: Na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com o Pregoeiro
e Equipe de Apoio. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e
diretamente com a Pregoeira na Prefeitura Municipal, localizada à Avenida
Brasil, 621, em horário de expediente, de segunda a sexta-feira. Informações
sobre o edital e anexos: (46)3563-8000 e através do e-mail
licitacao@pmsas.pr.gov.br.
Santo Antonio do Sudoeste, em 17 de novembro de 2015.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA-Prefeito Municipal
MARILIS CRISTINA TONINI-Pregoeira
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