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 1. Marta de Cassia Esteves Vieira CPF: 584.337.839-04
 2. Lusia Baffa Clavero   CPF: 837.331.409-15
 Suplentes
 1. Renata Pinheiro  CPF: 031.748.539-31
 2. Rosangela Capuano Paschoalino CPF: 018.502.849-70
 3. Carlos José da Silva  CPF: 611.074.339-91
 4. Letícia Salgado Chicarelli CPF: 088.497.389-19
 Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 Edifício da Prefeitura de Primeiro de Maio, Em 12 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4.134, DE 12 DE ABRIL DE 2019
 Nomeia Comissão Permanente de Licitação e dá outras providencias.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, 
 RESOLVE:
 Artigo 1º. Nomear como membros da Comissão Permanente de Licitação para julgar e 
conduzir os processos licitatórios nas seguintes modalidades: Convite, Tomada de preços, Concorrên-
cia, Dispensa e Inexigibilidade, no período de 22 de abril de 2019 a 21 de abril de 2020, os servidores 
abaixo relacionados:
 I – Presidente: Letícia Salgado Chicarelli CPF: 088.497.389-19
 II – Membros: 
 5. Rosangela Capuano Paschoalino  CPF: 018.502.849-70
 6. Lusia Baffa Clavero   CPF: 837.331.409-15
 Suplentes
 1. Renata Pinheiro   CPF: 031.748.539-31
 2. Carlos José da Silva   CPF: 611.074.339-91
 3. Marta de Cassia Esteves Vieira  CPF: 584.337.839-04
 Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 Edifício da Prefeitura de Primeiro de Maio, Em 12 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4135/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE CONFORMIDADE COM O CONTIDO NO ARTIGO 11, § 2º E 
ARTIGO 17, DA LEI Nº 135/2003, DE 18/12/2003 – PLANO DE CARGOS, CARREIRA, SALÁRIOS E 
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO – PCCSVM, E À VIS-
TA DOS REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS SOB Nº 3029/2018, DE 07/12/2018, 536/2019, DE 
18/03/2019, 166/2019, DE 25/01/2019 e 515/2019, DE 14/03/2019,
 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica concedida progressão funcional vertical, na forma do artigo 11, § 2º e artigo 17, 
da Lei Nº 135/2003, de 18/12/2003 – Plano de Cargos, Carreira, Salários e Valorização do Magistério do 
Município de Primeiro de Maio - PCCSVM, as servidoras públicas municipais abaixo relacionadas:
 

 Art. 2º O enquadramento funcional no novo nível dar-se-á a partir de 01/04/2019.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 16 de abril de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Paraná recebe investimento 
de R$ 9,1 bilhões da Klabin
 O governador Car-
los Massa Ratinho Junior 
e o presidente da Klabin 
Papel e Celulose, Cristia-
no Cardoso Teixeira, anun-
ciaram no final da tarde da 
terça-feira (16) um novo in-
vestimento da empresa no 
Paraná. No total, a indústria 
vai investir R$ 9,1 bilhões 
na ampliação da fábrica de 
Ortigueira (Unidade Puma), 
que está em operação des-
de 2017.
 Ratinho Junior des-
tacou que o empreendi-
mento da Klabin é o maior 
investimento privado da 
América Latina. “É um pro-
jeto que contribuirá para o 
desenvolvimento de todo o 
Paraná”, afirmou o gover-
nador que esteve em Orti-
gueira para o lançamento 
da primeira escola técnica 
para formação de profis-
sionais para a indústria de 
papel e celulose, numa par-
ceria entre o Estado e a in-
dústria. 
 “Muitos estados es-
tavam brigando por isso e 
o Paraná foi escolhido para 
receber esse investimento, 
que vai gerar milhares de 
empregos. A Klabin enten-
deu que o Paraná é um es-
tado que vive um bom mo-
mento, que consegue fazer 
planejamento a longo prazo 
e que, acima de tudo, tem 
mão de obra, um povo com 
vocação para o trabalho", 
afirmou.

 “Quando se tem 
uma equipe como essa da 
Klabin e um governador 
que tem projeto de inserção 
competitiva do Paraná no 
Brasil e no mundo, com um 
compromisso muito claro 
de criação empregos, gera-
ção de renda e desenvolvi-
mento, não é difícil decidir 
onde deveríamos nos ins-
talar”, afirmou o presidente 
do Conselho da Klabin, Ho-
rácio Lafer Piva.
 Em comunicado ao 
mercado, a direção da em-
presa explica que a unidade 
Puma II abrange a instala-
ção de duas máquinas com 
capacidade de produção de 
920 mil toneladas anuais de 
papéis Kraftliner. A constru-
ção da nova planta vai abrir 
11 mil postos de trabalho 
na região e a companhia 
estima iniciar as atividades 
da nova planta 
em 2021. 
 D e 
acordo com 
a empresa, a 
maior parte 
dos equipa-
mentos será 
instalada na 
primeira eta-
pa do proje-
to. Com isso, 
ap rox imada -
mente dois 
terços dos re-
cursos previs-
tos para a im-
plantação da 

nova planta ocorrerão entre 
2019 e 2021.
 Na Unidade Puma, 
a Klabin já opera a produ-
ção de celulose branquea-
da (fibra curta, fibra longa e 
fluff), que continuará abas-
tecendo os mercados inter-
no e externo com capacida-
de anual de 1,6 milhão de 
toneladas.
 PRESENÇAS – 
Participaram do evento os 
secretários de Estado da 
Educação e Esporte, Rena-
to Feder; da Infraestrutura 

e Logística, Sandro Alex; 
do Desenvolvimento Sus-
tentável e Turismo, Marcio 
Nunes; da Agricultura e 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara; do Planejamento, 
Valdemar Bernardo Jorge; 
e da Comunicação Social 
e Cultura, Hudson José; 
os presidentes da Paraná 
Desenvolvimento, Eduardo 
Bekin; do Instituto Água e 
Terra, Everton Souza; e da 
Fundepar, José Maria Fer-
reira; e o deputado estadu-
al Alexandre Curi.

Ajax realiza feito inédito para voltar às semifinais
da Liga dos Campeões

 Ainda na res-
saca da Copa do Mun-
do, o Ajax começa uma 
jornada impensável à 
época. Era a estreia na 
pré-Champions contra o 
modesto Sturm Graz, da 
Áustria - e, depois, teria 
ainda que passar por 
Standard Liège e Dína-
mo de Kiev para, enfim, 
chegar à fase de grupos. 
Nove meses após debu-
tar naquele 25 de julho, 
o time holandês busca-
rá, contra o vencedor de 
Manchester City x Totte-
nham, uma vaga na de-
cisão continental, o que 
por si só é um feito inédi-
to na história da compe-
tição.
 Afinal, é a pri-
meira vez, em toda a 
história da Champions 
League, que um semi-
finalista participa das 
três fases preliminares 
da competição. Na fase 
de grupos, caiu ao lado 
de Bayern de Munique, 
Benfica e AEK Atenas e 
passou para as oitavas 
de final com 12 pontos e 
nenhuma derrota.

Haja comemoração
 Logo na segun-

da rodada, os holande-
ses demostraram seu 
poder de força. O empa-
te em 1 a 1, na Alema-
nha, não representou o 
domínio dos holande-
ses. No reencontro entre 
Ajax x Bayern, novo em-
pate, dessa vez na Ho-
landa - um 3 a 3, serviu 
para mostrar o poderio 
ofensivo do Ajax. Hoje, é 
o time com mais gols em 
toda a Europa (155).
O primeiro a derrubar 

Real e Juve
 Deixando pelo 
caminho Real Madrid e 
Juventus, na sequência, 
o Ajax se tornou a pri-
meira equipe a ganhar 
na casa dos dois adver-
sários, em uma mesma 
temporada, em toda a 
história das competições 
europeias.
 - Você vê a emo-
ção em todo mundo, eu 
também estou emocio-
nado. Fantástico que 
tenhamos conseguido. 
Todo mundo enlouque-
ceu. Ir com o Ajax para 
as semifinais, quem pen-
saria? Todo mundo riria 
da gente se apostásse-
mos nisso - disse Van de 

Beek após o jogo.
Craque o Ajax faz em 

casa
 Passar por rivais 
de outras realidades fi-
nanceiras não é obra do 
acaso. É fruto de uma 
filosofia praticada pelo 
clube desde a década 
de 1960. Começou com 
a geração de Rinus Mi-
chels e Cruyff, passou 
por Van Gaal e Seedorf 
e chegou a Erik ten Hag 
e De Ligt.
 O Ajax sempre 
investiu com força nas 
categorias de base à 
procura de um estilo de 
jogo ofensivo e de pos-
se de bola. Atualmente, 
o treinador Erik ten Hag 
encontrou em jovens 
como De Jong e De Ligt 
a possibilidade de res-
gatar esses valores do 
clube. (Veja a matéria 
do Painel Tático sobre o 
Ajax)
 “É sensacional. 
Esse time cresce, e a 
cada vez conseguimos 
alargar as fronteiras” dis-
se Erik ten Hag.
 O elenco, in-
clusive, é o mais jovem 
dentre todas as equipes 

presentes nas quar-
tas de final da Liga dos 
Campeões, com média 
de idade de 23,4 anos. 
Não apenas isso. É o 
segundo mais jovem de 
todos os 32 times que 
disputaram a fase de 
grupos do torneio, atrás 
apenas do PSV, com 
23,3 anos.

Média de idade dos 
elencos dos times das 

quartas de final:
Ajax: 23,4
Manchester City: 25,9

Porto: 26
Liverpool: 26
Tottenham: 26,3
Barcelona: 26,6
Manchester United: 27,1
Juventus: 28,1
 E pasmem. Na 
partida contra a Juven-
tus, o Ajax completou 
1750 partidas consecu-
tivas jogando com pelo 
menos um jogador das 
categorias de base no 
time titular. Sequência 
iniciada em 1982.
 Inclusive, o pró-

prio clube faz questão 
de destacar essa veia 
formadora. Após a clas-
sificação sobre a Juve, 
o perfil oficial postou fo-
tos de Van de Beek e De 
Ligt, os autores dos gols 
em Turim, ainda crianças 
com a camisa do Ajax.

Busca pelo penta
 Após passar 
por três fases da pré-
Champions, o time ho-
landês está de volta às 
semifinais pela primeira 
vez desde a tempora-

da 1996/97 (quando foi 
derrotado pela Juven-
tus) e vai em busca do 
quinto título para igualar 
Bayern de Munique, Bar-
celona e Liverpool (só 
Milan e Real Madrid têm 
mais conquistas).
 Os três primei-
ros títulos foram conquis-
tados com a geração de 
Cruyff na década de 70 e 
o tetra veio em 1994/95 
com Rijkaard, Seedorf, 
Davids, Litmanen, Klui-
vert e companhia.


