
• Destaque desta quarta-feira para o forte calor previsto para 
as diversas regiões paranaenses, ainda em função da massa 
de ar seco que predomina no Estado. A tarde fica baixa a umi-
dade do ar.

Mín:  12°C em Curitiba
Máx: 28°C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consul-
tar valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
24/06/20................................. R$ 96,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/06/20.................................R$ 40,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/06/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná prepara plano de retomada 
do setor turístico

 O Paraná prepara um 
plano de retomada do setor 
turístico. O projeto leva em 
conta experiências postas 
em prática por outros países 
que já passaram pelo auge da 
pandemia do novo coronaví-
rus e que estão, aos poucos, 
retomando as atividades até 
então suspensas.
 De acordo com a di-
retora Tcnica da Paraná Turis-
mo, Isabella Tioqueta, o órgão 
fez três pesquisas para emba-
sar o plano de ação. Foram 
ouvidos turistas, empresários 
do setor e municípios que fa-
zem parte do mapa do turismo 
brasileiro.
 “As pesquisas nos 
permitiram saber a realidade 
vivida pelo setor e as expec-
tativas. Conseguimos concluir, 
por exemplo, que o primeiro 
tipo de turismo que será reto-
mado é o de curta distância. E 
é com base nesta informação 
que a primeira fase do projeto 
de retomada está baseado”, 
explica Isabella.
 Para isso, a Paraná 
Turismo trabalhará na divul-
gação dos atrativos turísti-
cos do Estado, sempre num 
raio de 200 quilômetros. As 
14 Instâncias de Governan-
ça Regionais (IGRs), pontos 
focais do turismo no Estado, 
estão em contato direto com 
os municípios e o empresaria-
do de cada região para fazer 
o levantamento de todos os 
produtos existentes - atrati-
vos, serviços, comércio e tudo 
que exerça atração.
 “Com este mapea-
mento, poderemos trabalhar 
com ações focadas, para 
atingir o público próximo e 
fomentar o turismo regional. 
Nosso intuito é convencer o 
paranaense a conhecer todas 
as belezas do Paraná”, afirma 
Isabella.
 A Paraná Turismo 
está trabalhando também 
com protocolos de seguran-
ça para serem colocados em 
prática tanto nos pontos turís-
ticos como em toda a cadeia 
que os cerca - estabelecimen-

tos comerciais, hotéis, restau-
rantes.

PESQUISA
 A pesquisa ouviu ór-
gãos oficiais de municípios das 
14 regiões turísticas do Para-
ná. O levantamento  mostrou 
que em mais da metade das 
regiões a atividade tem grande 
importância na vida econômi-
ca das cidades (55%). Outras 
43% classificaram a atividade 
turística como importante.
 A pesquisa quis sa-
ber, ainda, sobre a situação 
dos atrativos turísticos neste 
período. Dos que responde-
ram, 34,7% informam que os 
atrativos turísticos públicos 
estão totalmente fechados e 
19,5% parcialmente fecha-
dos. Já entre os atrativos pri-
vados, 27% estão funcionan-
do parcialmente e 18% estão 
completamente fechados.
 Para conseguirem 
sobreviver neste período, os 
equipamentos turísticos - ba-
res, restaurantes, meios de 
hospedagem, transportado-
ras, agências, guias - aumen-
taram a divulgação de seus 
serviços nas redes sociais 
(44,5%).

IMPACTOS 
ECONÔMICOS

 A pesquisa procurou 
também medir o impacto eco-
nômico da pandemia nas ati-
vidades do setor. 50,6% dos 
pesquisados afirmaram que 
as restrições impostas pelo 
surto do coronavírus impac-
tará até 75% da receita em 
2020. Para 2021, o setor mos-
tra-se um pouco mais otimista 
e 50% dos pesquisados diz 
que os impactos devem variar 
entre 20 e 50%.
 Metade dos entrevis-
tados acredita que o turismo 
será uma importante ferra-
menta para ajudar a econo-
mia local. Para auxiliar nisso, 
os municípios informaram que 
pretendem apoiar os atores 
que atuam no turismo muni-
cipal divulgando e ampliando 
as ações do município na in-
ternet.
 As prefeituras mos-

traram-se ainda dispostas 
a promover campanhas de 
sensibilização no município e 
no entorno, além de ampliar 
a oferta de ações culturais e 
esportivas para atrair turistas 
quando a pandemia já estiver 
controlada.

RETOMADA
 Os pesquisados fo-
ram estimulados a sugerir 
ações para a retomada das 
atividades do setor. Foram 
listadas ações como capaci-
tação das pessoas que traba-
lham no ramo sobre os proto-
colos da prevenção e controle 
da Covid-19.
 Foi sugerida, tam-
bém, a criação de um selo 
municipal que sinalize o res-
peito aos protocolos de com-
bate à Covid-19 pelos locais e 
equipamento turísticos, além 
do fortalecimento de medidas 
sanitárias para a preparação 
da volta segura e gradativa 
das atividades turísticas.

OPORTUNIDADE DE 
INOVAÇÕES 

 A pesquisa mostrou, 
ainda, que os municípios que-
rem usar a crise como uma 
oportunidade de reavaliar e re-
estruturar a organização do tu-
rismo no Estado, aproveitando 

Decreto  nº 4960/2020 de 23/06/2020
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 729/2019 de 16/12/2019.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do 
Município, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações 
Orçamentárias.
 Suplementação 
16.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE
16.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO
16.002.26.782.0015.2.332. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
647 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO                                           110.000,00
  Total Suplementação:                                                                  110.000,00
 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, 
conforme 
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
16.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE
16.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO
16.002.26.782.0015.2.332. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
644 - 3.3.90.30.00.00 01504 MATERIAL DE CONSUMO                                                 110.000,00
  Total Redução:                                                               110.000,00
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em  23 de junho de 2020.

TERMO DE ADITAMENTO Nº 07 AO CONTRATO 97/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS 
EIRELI, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira Casanova, 
brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domici-
liado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, CNPJ 01.584.022/0001-09, 
localizada na Rua Luiz Carlos Zani, 2041, Jardim San Rafael, Ibiporã-PR, representada por Graciela 
Ledi Markus Rosa, portadora da cédula de identidade R.G. nº 6.841.790-2/PR, inscrito no CPF sob nº 
024.201.009-13, residente na Rua Maria Gonçalves Alexandre, 57 B, Bairro Cajuru, Curitiba-PR.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 (art. 57, §1º, VI) e no contrato nº 
097/2018, que tem por objeto a execução de recape em CBUQ, com área de 15.373,55 m2, referente ao 
Processo Licitatório Concorrência nº 01/2018, pelo presente instrumento vêm aditar o valor, suprimindo 
a quantia de R$ 67.932,72 (Sessenta e sete mil reais, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois 
centavos), permanecendo inalteradas as demais cláusulas.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 23 de junho de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI 
Contratada

TERMO DE ADITAMENTO Nº 08 AO CONTRATO 97/2018
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa UNITE 
CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, celebram o presente aditamento ao 
Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, 
pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Rua Onze, 674, nesta ci-
dade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 

76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira Casanova, brasi-
leira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domiciliado 
nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, CNPJ 01.584.022/0001-09, 
localizada na Rua Luiz Carlos Zani, 2041, Jardim San Rafael, Ibiporã-PR, representada por Graciela 
Ledi Markus Rosa, portadora da cédula de identidade R.G. nº 6.841.790-2/PR, inscrito no CPF sob nº 
024.201.009-13, residente na Rua Maria Gonçalves Alexandre, 57 B, Bairro Cajuru, Curitiba-PR.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 (art. 57, §1º, VI) e no contrato nº 
097/2018, que tem por objeto a execução de recape em CBUQ, com área de 15.373,55 m2, referente ao 
Processo Licitatório Concorrência nº 01/2018, pelo presente instrumento vêm aditar o valor do contrato 
acrescendo a quantia de R$ 26.512,90 (vinte e seis mil, quinhentos e doze reais e noventa centavos), 
permanecendo inalteradas as demais clausulas.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 23 de junho de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI 
Contratada

PORTARIA Nº. 4629, DE 22 DE JUNHO DE 2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Tornar sem efeito a partir de 22/06/2020, a Portaria Nº. 4363/2019, de 05/11/2019, 
que designou ELISE RAFFAELLI SILVEIRA MACHADO VEDOVATO, matricula nº. 500321, portadora 
da cédula de identidade RG nº. 8.854.729-2 SSP/PR, CPF nº. 057.882.129-01, ocupante do cargo em 
comissão de Secretária de Planejamento e Gestão, grupo ocupacional assessoramento superior, do 
Plano de Cargos e Salários desta municipalidade, para exercer cumulativamente, o cargo de Secretária 
de Governo e Comunicação.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 22 de junho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4630/2020, DE 22 DE JUNHO DE 2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica exonerada a partir de 22/06/2020, ELISE RAFFAELLI SILVEIRA MACHADO 
VEDOVATO, matricula nº. 500321, portadora da cédula de identidade RG nº. 8.854.729-2 SSP/PR, CPF 
nº. 057.882.129-01, ocupante do cargo em comissão de Secretária de Planejamento e Gestão, grupo 
ocupacional assessoramento superior, do Plano de Cargos e Salários desta municipalidade.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.                                                                    
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 22 de junho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4631/2020, DE 22 DE JUNHO DE 2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Tornar sem efeito, a contar de 22/06/2020, a Portaria nº. 4605/2020, de 18/05/2020, 
que lotou a servidora PAMELA FERREIRA BERNEGOSSI, matricula 401722, portadora da cédula de 
identidade RG n. º 9.247.322-8 SSP/PR, CPF nº. 352.595.918-44, ocupante do cargo efetivo de Agente 
de Auxiliar de Serviços Administrativos, referência salarial “6”, do Quadro de Pessoal Permanente desta 
municipalidade, na Secretaria de Assistência Social.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 22 de junho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4632/2020, DE 22 DE JUNHO DE 2020
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei,
 Considerando o contido no artigo 41 da CF e em seu § 4º no que diz respeito à estabilidade 
e avaliação do estágio probatório; e
 Considerando que a avaliação do estágio probatório deve ser realizada quando do exercí-
cio das atividades típicas do cargo em que foi aprovado em concurso público, e quando o servidor exer-
ce outras atividades que não estas, por ocasião de designação para o cargo comissionado, o estágio 
probatório deve ser suspenso; 
 R E S O L V E:
 Art. 1º Suspender o estágio probatório da servidora PAMELA FERREIRA BERNEGOS-
SI, matricula nº. 401722, portador de cédula de identidade RG nº. 9.247.322-8 SSP/PR, CPF nº. 
352.595.918-44, no período de 23/06/2020 até ulterior deliberação.
 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 22 de junho de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4633/220, DE 22 DE JUNHO DE 2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº 184/94, DE 23/09/1994 E LEI Nº 
632/2016, DE 04/05/2016,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica designada PAMELA FERREIRA BERNEGOSSI, portadora da cédula de identi-
dade RG nº 9.247.322-8 SSP/PR, CPF nº 352.595.918-44, para exercer a partir de 23/06/2020, o cargo 
em comissão de Secretária de Planejamento e Gestão, percebendo o subsídio fixado em parcela única, 
de conformidade com o artigo 4º e 13. da Lei nº 632/2016, de 04/05/2016.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 22 de junho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4634/2020, DE 22 DE JUNHO DE 2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº 184/94, DE 23/09/1994 E LEI Nº 
632/2016, DE 04/05/2016,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica nomeada, ELISE RAFFAELLI SILVEIRA MACHADO VEDOVATO, portadora 
da cédula de identidade RG nº 8.854.729-2 SSP/PR, CPF nº 057.882.129-01, para exercer a partir de 
23/06/2020, o cargo em comissão de Secretária de Governo e Comunicação, percebendo o subsídio 
fixado em parcela única, de conformidade com o artigo 4º. e 13º. da Lei nº 632/2016, de 04/05/2016.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 22 de junho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita 
Bruna de Oliveira Casanova, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 
realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma PRESENCIAL, sendo do tipo Menor Preço Por 
Item, com fulcro na Lei Federal nº tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisi-
ção de máscaras tipo respirador N95/PFF2 - (COVID-19), conforme descrito no Anexo I. O valor máximo 
estimado é de R$ 14.914,56 (quatorze mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos). O 
credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação se-
rão recebidos, por qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 02 de julho de 2020 até as 09:00min, 
na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento 
de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 07h45min às 
11h45min e das 13h00min às 17h00min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 23 de junho de 2020. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

as adversidades vividas para 
fortalecer o uso de inovações 
tecnológicas.

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS

 De acordo com a di-
retora técnica da Paraná Tu-
rismo, todos os resultados da 
pesquisa estão sendo levados 
em conta para traçar ações 
estratégicas de fomento do 
turismo regional. “Também 
foram realizadas pesquisas 
com turistas e empresários. 
Com todas estas informações, 
poderemos traçar de forma 
conjunta, ações eficazes para 
fortalecer o setor”, afirma.

METODOLOGIA
 O universo da pes-
quisa foi composto pelos mu-
nicípios que fazem parte do 
Mapa de Regionalização Tu-
rística/2019 (217 municípios 
ao todo). Os questionários fo-
ram encaminhados por email 
para Órgãos Oficiais de Tu-
rismo (OOTs), Instâncias de 
Governança Regionais (IGRs) 
e Escritórios Regionais da Pa-
raná Turismo. O resultado foi 
composto por 191 respostas, 
representando 155 municí-
pios. A pesquisa foi realizada 
de 20 de maio a 03 de junho 
de 2020.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br
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