
disposições contidas na Cons-
tituição Federal, Lei 8.666193, 
Lei Estadual 15.608, o Decreto 
Estadual n° 4507109, , Lei Mu-
nicipal n° 141812013 e demais 
disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis à espécie, me-
diante a celebração de contrato 
de credenciamento de presta-
ção de serviços, conforme as 
condições estabelecidas neste 
edital e em seus anexos. 

Regem o presente processo a 
Lei Federal n° 8.666193, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

.0 recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
3110712020 as 10:00 (dez) horas 
até dia 1810812020 às 09:30h. 
O credenciamento terá validade 
de 12 (doze) meses, podendo 
durante seu período de vigên-
cia receber novos credenciados 
que serão classificados nos pra-
zos estimados no edital. 

O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CPL, em meio magnético, me-
diante entrega deum CD vazio, 
de segunda a sexta-feira, no ho-
rário de 14:00 às 17:00 horas ou 
pelo endereço eletrônico http:// 
www.pmcm.pr.gov.br/. É neces-
sário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado à Comis-
são Permanente de Licitação, 
via e-mail - licitacao@pmcm. 
pr.gov.br  - ou via fax - (42)3554-
1222, a retirada do mesmo, para 
que possam ser comunicadas 
possíveis alterações que se fize-
rem necessárias. A CPL não se 
responsabilizará pela falta de in-
formações relativas ao procedi-
mento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios 
expostos, a retirada do Edital. 
Quaisquer dúvidas contatar pe-
los telefones (42) 3554-1222 ra-
mal 243. 

Cruz Machado, 29 de Julho de 
2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 00812020 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamento 
objetivando a contratação de 
profissionais para prestação de 
serviços junto à Secretaria de 
Assistência Social para ampliar 
a oferta de serviços do SUAS 
devido a pandemia do covid-19, 
sendo a contratação de 01 Coor-
denador do ORAS (podendo ser 
Assistente Social, Pedagogo/ou 
Sociólogo) e um Psicólogo, su-
prindo assim as necessidades 
da Secretaria de Assistência 
Social desta municipalidade. 
Este credenciamento encontra-
-se fundamentado nas disposi-
ções contidas na Constituição 
Federal, Lei 8.666193, Lei Esta-
dual 15.608, Lei 13.97912020 e 
as demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à es-
pécie, mediante a celebração de 
contrato de credenciamento de 
prestação de serviços, confor-
me as condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos. 

Regem o presente processo a 
Lei Federal n° 8.666193, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
3110712020 as 09:00 (nove) 
horas até dia 1910812020 às 
09:00h. O credenciamento terá 
validade de 12 (doze) meses, 
podendo durante seu período de 
vigência receber novos creden-
ciados que serão classificados 

nos prazos estimados no edital. 

O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CPL, em meio magnético, me-
diante entrega deum CD vazio, 
de segunda a sexta-feira, no ho-
rário de 14:00 às 17:00 horas ou 
pelo endereço eletrônico http:// 
www.pmcm.pr.gov.br/. É neces-
sário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado à Comis-
são Permanente de Licitação, 
via e-mail - Iicitacao@pmcm. 
prgov.br  - ou via fax - (42)3554-
1222, a retirada do mesmo, para 
que possam ser comunicadas 
possíveis alterações que se fize-
rem necessárias. A CPI- não se 
responsabilizará pela falta de in-
formações relativas ao procedi-
mento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios 
expostos, a retirada do Edital. 
Quaisquer dúvidas contatar pe-
los telefones (42) 3554-1222 ra-
mal 243. 

Cruz Machado, 29 de Julho de 
2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
46/2020 

PROCESSO n°. 111/2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço aquisição 
de produtos de limpeza e mate-
riais de copa e cozinha, destina-
dos para a limpeza do Centro de 
Saúde, Postos de Saúde e Hos-
pital Municipal, em seus itens 
conforme especificações cons-
tantes do Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO- 

w w w. p mcm p r. g 0V b r] 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Ao Vi'airia. 251 Croa Machado Pc 

OEP:8402o-WO COIPJ 76.300.80810001-09 - Creu Machado- PR 

EXTRATO DE IOOEXII2IBIUDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2020 PROCESSO DE INEXIOISILIDADE 8P28/2020 

CONTRATANTE: Menicipio de Orar MacEZaa. Colado do Paraird. 
CONTRAOADO: Figridredo e í'elry Clinica Medica 
OBJETO: Ooraraiação da errpreso Firjueiredo e Pebe CIroda Medra- cradaeciacoalretrililado rocha-
.oaorerro público 18' 0=. puro prestação do oerekps de poiqaia'ra paro atender a demanda do 
Tenso de Saúde Dr- Cados Renato Paonas desta eaniripalk ode. senas oprazo au ceatearo para e 
{oeroliiaasea. 
VALOR TOTAL ES 01.50000 (Seoeeatraeira rol e qoirheorso reate). 
PRAZO DE OONDRA1O arneses 
RESPALDO LEGAL: Lcd a.eesioa -Ri. 25 

ODNTRATANTE Mui irloipiode Coro Machada 
CONtRALADO Figadredo e Par5 Clinica Mais ica 

Si Mio ro das led uma as de Serras ao- Corpteaariao. Tar,oarian. Madeiras O000peesadss e 
Laoioodoo. Aplsoerados Claopso de Fibra de Madeira ado Marcenaria de hei-as de Virada 

Roa Frei Policarpo. ruo - Fora: 14213522-1800 - Fax: 1421 2522-2580 
ORA 81600 -315 - Uoiaodo Vdiria-PR - CNPJ 77 49t  

EDITAL DF CONVOCAÇÃO 
'ele presarIa edital. Idarrr u000acadoo aedoo os aoaecieder do Sindicato das leda Docas da Serredan. 
Joa pinaaoao. Taroareo. Madeiras Oornpee000as e Laerrnadas. Aglaroeradoo, Chapas de Fibra de Mico 
deas  do Marcenaria de União da Vitoria para ão eleiç61 o que oerio realiaad as rio da 0081112020, rã 
)te iodo das 0S:Oührc ao Oa:Oeirra na sede doura Erúdades orlo na Rua Frei Polioaepa O' 188, Centro 
.rc Doido da Vitoria rio Solado do Pacaes. para acompoordão do Direloba. Conselho Fiozd e Delega-. 
ice Repreoeorarles, elelo000oaplcoras. icaodo obealo a paza de 10 (doo) dias, para oregiebo de 
:hai. rpie coar eçara a crator ira pocooira dia útil oabeeqeeare da data da orientes desta Edital. A 
Secretariada Solidade hairciorord - ou perdão deoleade ao raeiorro do chapon, ao hoodrio das IbSOorio 
T. i doi , - media 0510:00 coras ejaoo eao oeja obldo 'qednurr' nor primeira coouocit a 
tleiçkarnaiaarnoeguoda caoeocaçao ou dia 121110020 e ruo obtida quriroirT em aegurda 
convocação, a bIF0e em terceira cercoosaqão sura realraaa no dia 161102020. sendo consideradas 
oleloo os candidatos que ebSoereo a caiada dos cocos doo eleilereo pieoerleo. Fio caso do caspa 
:irrioa. psderd ser ioslaladaaaooaoblaia eleitoral 00 da 0811112020 acirro desirjeado. àe 00-Olhos em 
odeieira coreacaido desde que preser100 a caloria abordole doa aooadoe em cordú de seleI. 
'loa edordo prooeale este pau ruo, podem amandei a500iobl da seringa arda duas horas aobo, 
aeirdo cerroeideradro efebo co rardidalas p00 trotearem aoieioria doa colos doo oleiloreo preeeiriao. 
-leio odeVddrte 20 de Jalho de 2020. 

eaterie Idoreira Nade 
Pio ideole 

e 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

01 trair DLI REitilriTRO 010 LISOÕVEIS DA6XaMAR0:A DE POR'ftf DEI 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

0 (Oficial do Reoi0000 do Inõveir da 0000earou da Persa (ioilo/SC loa 030 do 
úaaíeaooTri lotriç001 legal irafonma que etaaoila pelado este Oficio, instalado 008 

Roca 1>rr,deorc do Morreis, or 0 -559. orar Porro Ejaidoi o padido dez 
002SMIOMEIRAMEN'J'O do imóvel da propriedade de MARILDA DARIAS, 
objeto da Maorice ler n.° 17 936  aleitaria na Roza Papa dono XXIII, bairro Santa? 
Rosa nesle eidzdo de I°orso Oaerdtr/SC, coe oceanos aio croqol obiaixo a dumoaio 
doratoaeeifoo ooctaioadoso canoa oerrvaisoia onde o3orrCebitfaoevtie 
i100pagnaçoq00500ritdsc Fiaodelaounoorda - derarro do prazo dc IS lqaio -z010 nec 
coa, Lar do último poibltcaçsa. Certidão do Asivddedo erIdo Cors000inlrr a.e 
554097/2020 omitida polo IMAeSC. C porto qoa clncgarsr ao cooshccirmonrea de 
budou, lavro o proasrorc EcIioat ame sorri peicladado coo joroarl local do grondr 
oircolai por,  lada oddçn3ao ctinnociitiraa 

.aiLosdieo OLthHp°tO noaqorea 

'0 

§1 	 '4 

RUA PARA JO-Ao '0Cm 
Fogo UtrjúoeSC. 16 dojiolho de 2020 

ai Matreiro Viniriva Votas Boas - OIkiaI dia Reglotra 

PREFEITURA MUNICIPAL 
D8 UNIÃO DA VITÓRIA - PR 

TERMO ADITIVO lii  102020 isnaei 
CC CONTRATO N° 3(3520 19 1500/1 

PREGÃO ELETRÔNICO NT s200018 
PROcoaoD N°2050010 

OBJETO DOADITAMENTO: Da Roegotilibeo. 
CONTRATANTE, Munis p, de Ueilo da Virada 

ATO DO CONTRATO Regidra da praças 
a aqaisioaa do niedriarnorlos oaluçdea lide - 
ice eolicoeada para abordar asruoosoaaaoo 
Secrolada de SaÃde do Muiriciolo de Unido 
Vadrha - PR, contorcia coodiodeo,q000ida-
t e eairjh riso oolabloecidea erule edital e 
renasce 
NORATADA: PDNTAMEO FARMA010TICA 

- CNPJ dos 816 cavei 1 flu  
SUPRESSÃO Do ODANTIIAOIVO: Pata 

oerençao da apoilihdo eczauorico-rirarcoiro 
o Irem 1870 ficara reajustado ao 

DIria Ri 25,00 (Viole aditos reais eroserla 
lla000), lotaliaooao no valer tola[ doara ediUaa 
RE 1463 OU tom mil oaaaoroetas o a0500ala 

FIDAMONTO LEGAL: Adigo 68 1. Incluo II ali - 
t d da Lei Federais.' a e/Ovos coro oras 

FORO: Comarca do Uoiâoda Vrldra. 
Urdo doVddda. 24 dojulhode 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
58 CRUZ MACHADO 

CNPJ 70.330.e8810lto 1-01 
Aoerida Virada r° 251 CEP 84820-000 

Caro Madcedo Pc 

AVISO 
CREDENCIAMENTO 080/2020 

eleilara adonioipd de Coro Machado - 
000000 que osiaro rocoboodi deceo 

pilar a siorla do ocoriçun do SUAS de' 
lenho do cooid-1 9, oeoado a c050ealo 
0000deradar do ORAS ipoderdo os 
Social. Pedapoa/oa Sasbtorjo) coo 
oapdodo Assim  annecessidades da 

,estaciones. eaoorloa-oe luodam 
dirpasicceo cooldanra 0000riioiqrae 
8.00803. l.d Eorodeat IS 008. Lei cl 

raoaplicdido a eopooie orodiarlaacalebraça - 
do casbealo dc crederciameolo de preoloçao d 

•oersiçaoozoiorroe as crodioees cotahetodda 
topete ed,lal e ocr A., 1 C, as 
Regem o pensante procasna a Lei Fodorol r 
8.10653, abarcavas. 00 otleraçnee posreriorrs. 
Drecehirreolo doo poorcooras ocoorcrao a poS 
da dia 311070020 as 00:00 Oboval  horas atü di: 
081080020 Ou 09080, O credorciaoredla ter, 
validade de 12 Idvuel rrraoes, Cedendo durasrn 
OEo penado do dgtaisia receber cloro crodnr 
ciaduo pao teria clhasi000doo rroo passo cai 
oradas reeditar. 
O Edital complete pcadaeu eI ciado paios leio 
r000aduo na CPI arri areia riasirehra, rhodiaotl 

ra os hordde de 14:00 is 17:00 horas nTo a4' 

E roceosade que, ao torne doca Ioad do Edita 
teia iollsrrnada à Dooiasio Ponderaria de lan 

da las - 14213504-1222. a cobrada do oeaoro 
tora qoe p0000rr ter como rioodas poda Oueio eI 
loroç000 que Oa ioaronr receasddac. iA CPL rai 
se responsabitirard pIa latIa de iriorIraç6d 
-daiioao as poecedioerca àqueles iolsr000adoi 
ioe rio corhnrer000. FaVo rodas enpaslss, 
mIrada do Edital. Oazioquor dúoiriao ornato 
odsorddaoeoh42l 3554-rT22 raod 243. 
Crus Maid,ade. 28 de Jelho de 2020. 

Prerairo Fdtiridpal 

TERMO DE RApirloAçÃo 
DE II00280IOILIDADE DE LICITAÇÂC 

ADMINI5IRAÇAO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Prerasasda loeai1ibilidade: 252020. 
- irtare500do: Sernerada MurloVal de Sloide. 

A chia doa elerlertas coodaso lIs 11.1

,nadasses denidaroes te ius00cado, 000510 
PONDO que 5 PARECER JURIDICO presE 
INEXIGIOILIDADE ocr rorhrnoidadaaodiaroar 
no alado 25 da LIA Federal 0115183, e ro a 
das arciheições que me loram carloddan, a 
oopariai ao disposto rio suem 20 da Lei de 
iaçaea, RATIFICO a IFIEXIGIOILIDADE Dl 1.11 
TAÇAS do PROCEDIMOVITOADMINSTRATIO 
o' 10710020. 
Asrodsaeocoesaqulncia a proceder-se a prt 
taças dos oeroipoo neo terievu da adjadioao 
aopedda pala Csmiosaa Permanente de Lici 
çda, coalcarre ahaiao descrito 
00200: Cualralaçdo de eaopreoa Fdodreda 
Peso Clinica Mddisa oadeaoiada a habilita 

taças de 

Pasoos destoasse ipalidada, sorda o prazo de 
,.,aio pais  (seiol monco. 
Faaarocido: Pigualiedo e Repo Coleira Mosca, 
DNPJ: 22.170.4654081-23 
Valor Tolar RI 6150008 (Seoseil000m mil a 
qeioh ciclos oca lo) 
Fund000rla leoal Aliado 25da Lei ra&SStlO3 .  

2.30030.10-0908 
04 012 0140 390 	39 
aula dada a deada 1011111. 
iatderedol000r000i do 

000o Maarads-PR, 20 de JeIto de 5020 

Oreterro Mrricpl 

Anuncie suas 
( Atas e Editais 

1 aqui no J (p 

PREFEITURA MUNICIPAL 
07 UNIÃO DA VITORIA .  PARANÃ 

I- AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
E REABERTURA DO PRAZO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 470025 
PROCESSO 8' 0020520 - 0RP 

Quero: Ragioso de Pieçeo para Cairrataçle 

Is pubirsçdao aon jornal com riosalaeas Leis 
da es mi rico cd (qitaleo) ediçdeo sem000io 
ore0000 0 001 liguei, pata atuar coara ergao 

1 PC coo erros coodiçdao qoaotidadeseeaigt 
- odas eolaoeleadss taadilar e naus oe000. 
O ManchAs da Lindo da 0/odres - Pareod 
meodr soa Pregoeira, terra poblco 050 ir 
'es odes, ao praoitirseca panual dado ao 
çeendaeesla,acinentoo ao Edital aopraeilado 
REIIFIDAÇAO: do Obiera Ucilaidrio: da Dt,d 

Por lei a das altcraçaoo e oras baDe no Ah. 21. 
060, da Lei o'. 8.6100/2 cIo e dor. 9' da Lei 0°. 
IO.S2512052. a data e hora da soasse de dispata 
ficam remarcadan oorlaiireaoaiao: 
REDEIIMENTD DAS PROPOSTAS: ate ad 
08t,Stenio do dia 12100/2020. 
CADASTRO DOO DOCUMENTOS DE HABI-
LITAÇÃO (direio lo ele da BOMNETI: aro ao 
OahTOmii da dia r2108r202a. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
dia 50/000020 a porur das 0018 rmio. 
INICIO DA OE0SÃ0 PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: dia 021010020 a pneu dar Oltcourrie 
aFio a analiEaas das propsolas pais(e) Praoo-
eirdal. 
Pauna a aiosraeor° Eddal Reli Orado do ProIbo 
Eloodedar'4782020- Prce0000 00 10212020 Ao 
.iedilicaroiouaç'-edo OdIaI, beco coroa a 
(dual Rorilcado na iotegra cardo disportodor o 
ele nhiciai da Preloibira loloitidpd do Unos da 
Vidnia - apenl.urrzadadtooio pcge'c ho - mes 1. 
crirappa'a'TRAFIS'PAR8NCI A'eaodroda anOsa 

,ao intsrmaSdpo pedem 'C'umula no Doto. 
Lidlaçda da Pinai de Ueioada VieirO - 
soerd005io Rua Dc, Creur Machsdo, o.' 2118, 
radml rortra, laiaroseo 14213521 -r 212. 
dada AVIa - PR. 28 de lado da 2020 

MELIOOA 001806 RIBEIRO 
, ,Cansem 

Horóscopo 
Previsão para hoje 

Áziete Uma visão amplo soboe assoes 
iaoa0000es pessoais, sobmesauan50sabia 
espodlariarem come, ridadeseorenças 
arrolo notas poodbAlidndao. 

Teimar Ordraajadaalamar decisões 
inrpaaaoies em lamilho e lambem colabora 
com resolaçano posa o imóvel. E preciso ler 
eatnodirnee(e pralarda scAn e nilauçlas. 

Gdmaasa É rio bom dia para receber andas 
o aaoera a naraaaidada de transmid-las para 
pratas deseaceasldo. VooS eaOd chIo 
aromas pan sarnar darisaaa materiais. 

COactou O isea505 da Loa em Sopilócio amplia 
aoarrtapad enisin sobre os notórios a obre 
mooioro000 00 Inobalha. Laje,  labor, sela em 
dia moita pasmes- 

Leior Ar iaadooçao pelas cosi, vocêsom 
passando eia ouaadarelzorslolmadoras. 
Boneca, ó a ooltçls para obter a desci measn 
asa alicita cci, colahara. 

Virpom; O ortrcoarhorimealo grado 00080 
perceuçeesoabra dcci senso pootoran ao 
amam. É itrpotooe se apaoigaarrna a 
pneaada e fazer as pares os mamóriaa. 

ubra, É sri Lam dia para paeor 00h16 00 
pra(etrs e, dessa rerma, elaborar os balias som 
ruiras pessoas. Existem muitas dariedee que 
deeem ser dito riemil 

escorpião: Existem presctpaçledqae 
domaram a orlaatidade do soca de aletor. 
precisa examprara ala arraçdt ao campo 
alanco amorosa. 

Sa5ildrins Dolo lhe deioo em destaque 
para tomar dasiodes que promovam es ocas 
ialeroaueo pessoais. Uma num liloostro de vida 
ema cor eepoi manlado ao ser rat,dtars. 

Coprasórnrirr soe se daseopsie herda das 
madaoçar, Ogera d mamada para ainda mais 
5110050,05 norosoldadea ee,astsrais a 
pranroter njeatocoaheEiaoaote. 

oqaãrias V. taxI a epororaidade ar 
eopr0000r ao orou idelan ndnoolrragirram 
os praialeo de ema larica abinaio. Os amigas 
Idem enboremroorule. 

pomes: É um soa dia pata preleaoer 00000tea 
prdtiror ao frabalhr. Ilaverd riarere Fora i000sr 
dscislao prarinolaoais. Busq ue aleirder es 
ropaeldrloao aobaoanaia e alaloas. 

i(00C 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

09 INEXICIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DE CRUZ M.AOOADO 

Procooso da Ioaoi5iólh aia -. 290520. 
- iaraeoeado: Secretaria Manicipal tia lvdde,. 
A viera doo atomoniso coo tidas oo poaoarnr 
proccsda devE omeri Ix uuDliFlsods, CONSTE 
PANDO que o PARECER JURIDICO pnaad 
INEXlOIOlLlDADEemenfermidade ao diopeal 
ro adia 26 da Lei Federal 0.960113. e 00 fis, 
das abdbaiçlae que ore poem caotoridaa er 
e000cr0000dior0000 ao ai - ti loa 2e da Ler de Lir 

laçOs das nemi005 ror aersoeo da  
napcdida pala Comissos Pormaqorre de LVita-
seu, atrai aase aloaian aeasrls: 
00/Oro: cenbreraçdo da proisdohai aotaeeero 

no charorderra pbhlico 55712020, para pros-
ia000 lia  sÃmioao da Errlrnnisieo (t), ovp,iedo 
atiro ao rIo assidaueo da Secretario do aaoda 
desta ornriàpaIaoda com o Fio/o  de e tresi 

Fooarscida:: Rosaireela Berozsaohi, CPF 
300-425129-02 
Valer Torat 0$ 17.04204 (Oaoasnaia ora roce  - 
caeboaeqoarenra e dois aspa erderaeivatro 

Feed oriento Laealdoige 251° Lei 'a'8.88RG& 
Juoriloenha Arpoa os anisa ao plocaoas da ice-
oigibilaada da lidiaçio 00 2013520 
eleonoin de Desposa: 2.3E0.34.010.00.08 
Dotação eoçamertdda -  04,01 ,2.014 3 3 91154 
Deletrriro, adoda qiieoe(a doda o dasila pohli- 

- 

drenem .. lu esperaras oldadorque.1101as, 
o orquioedn. 
Cruz MaohadrnpR, 26 aezilhs 102020 

Prateiro Ma dia 

CAMPANHA 
Quem gosta dos ouças, peco e sonhos, encontra na Igreja Matriz uma dupla oportunidade. A primeira, 

de degustar a produção feita por fieis voluntários. A segunda, de ajudar a comunidade da paróquia, em 
Porto União, Por isso, a já tradicional Feira da Matriz, terá cunho social, já que o valor fruto das vendas, 
será revertido para o pagamento da obra de recuperação do muro que fica no acesso da estrutura. O 
evento acontece no Salão paroquial, o Frei Rogério, nos dias Se ide agosto. 

Paralelo à leira, a igreja assina ainda a ação de venda do metro quadrado. Ou seja, quem quiser, pode 
contribu,r pagando por um pedacinho do valor da obra. "D valor do metro quadrado á de R$ 250. Quem 
quiser ajudar, pode nos procurar e fazer a doção e claro, toda ajuda á bem-vindo", comentou o pároco 
Valmor de Deus. Quem participar, ganha Uma cerãmica personalizada, 


