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Balneários do Rio Paraná têm reforço 
em segurança, saúde e esportes

 As atividades do Ve-
rão Maior, do Governo do 
Estado, também estão pre-
sentes na Costa Noroeste. 
Os balneários do Rio Paraná, 
que recebem milhares de tu-
ristas, principalmente em fim 
de semana, contam com re-
forço na área de segurança, 
orientações e testes rápidos 
feitos pelas equipes da Saú-
de, campeonatos e atividades 
de esporte e lazer.
 De sexta-feira a do-
mingo, durante toda a tempo-
rada, guarda-vidas militares e 
civis estão com postos fixos 
nas ilhas e praias de água 
doce para prestar orientação 
e garantir a segurança dos 
banhistas. São nove postos 
ativos em Porto Rico, Porto 
São José (São Pedro do Pa-
raná) e Porto Maringá (Mari-
lena), tanto nas ilhas como 
na costa, e outros postos em 
Altônia e em Porto Camargo, 
no município de Icaraíma. As 
equipes se instalaram nesses 
locais antes do Natal e se-
guem até depois do Carnaval.
 Para a secretária mu-
nicipal de Turismo de Porto 
Rico, Jussara Stachoviak, as 
ações do Governo do Estado 
durante o Verão Maior traz 
mais tranquilidade às pesso-
as que frequentam a cidade 
na temporada. Entre 30 mil e 
40 mil pessoas circularam por 
Porto Rico de 23 de dezem-
bro a 10 de janeiro - cerca de 
10 vezes a população da ci-
dade.
 “A parceria com o Go-
verno do Estado cresce cada 
vez mais, e a tendência é au-
mentar o efetivo no municí-
pio, porque a cidade precisa 
desse apoio”, afirma Jussara. 
“No final do ano, em torno de 
5 mil a 6 mil pessoas vieram 
por dia para a praia aos sába-
dos e domingos. Esse movi-
mento exige reforço do Corpo 
de Bombeiros, da Polícia Am-
biental, da Secretaria da Saú-
de”, explica.

BANHISTAS
 A estrutura agrada 
quem visita as praias para se 
divertir. A secretária Simone 
da Silva Ferreira, de 33 anos, 
e o contador Emerson Julia-
no, 35 anos, moram em Navi-
raí, no Mato Grosso do Sul, e 
se surpreenderam com a be-
leza e a segurança em Porto 

Rico.
 “É a terceira vez que 
viemos para cá, a segunda 
com a família, é um local bem 
bonito e agradável. Este ano 
está melhor porque está mais 
organizado, tem um pessoal 
fazendo recreação, seguran-
ça, o local é bem tranquilo 
e tem um ambiente familiar. 
Viemos outras vezes e volta-
remos mais”, disse Simone. 
“Porto Rico é a nossa praia, 
mas de água doce”, completa 
Emerson.
 Morador de Umuara-
ma, o bancário aposentado 
José Luiz Delaporte frequenta 
Porto Camargo há 35 anos. 
Ele destaca que o turismo na 
região está se transformando 
ao longo dos anos, e que a 
estrutura de governo precisa 
acompanhar esse crescimen-
to. “Até um tempo atrás, o 
balneário recebia mais pes-
cadores, agora várias famílias 
frequentam a prainha. O local 
está melhorando, a infraestru-
tura também, e tudo isso atrai 
mais gente”, disse.

ORIENTAÇÕES
 O trabalho principal 
dos guarda-vidas que atuam 
na Costa Noroeste é orientar 
os banhistas, já que o rio tem 
especifidades diferentes das 
do mar, além de um trânsito 
de barcos, lanchas e jetskis.
 De 21 de dezembro 
a 21 de janeiro, os guarda-vi-
das do 9º Subgrupamento de 
Bombeiros Independente (9º 
SGBI), com sede Paranavaí e 
que atendem Porto Rico, Porto 
São José e Porto Maringá, fize-
ram 6.829 orientações, 3.741 
advertências, um salvamento e 
atendimento a quatro crianças 
que estavam perdidas.
 Já o efetivo que aten-
de Altônia e Porto Camar-
go, pertencente ao 6º SGBI 
(Umuarama), fez, no período, 
68 advertências, 285 orien-
tações e dois salvamentos. 
Crianças perdidas, nenhuma. 
Não foi registrado óbito.

 O soldado Daphynis 
Ferreira, do Corpo de Bombei-
ros, explica que a prevenção 
aos acidentes no Rio Paraná 
segue as mesmas diretrizes 
do mar, mas o próprio rio tem 
características específicas. 
“O primeiro passo é sempre 
conversar com o guarda-vida, 
porque da mesma forma que 
o mar, o rio forma banco de 
areia, varia de nível. Muitas 
vezes um local que anterior-
mente era ruim para banho, 
pode mudar em outro mo-
mento e vice-versa”, diz.
 “É preciso respeitar a 
sinalização, não ultrapassar 
a placa. Se aquela área está 
demarcada, pode ser que te-
nha um buraco ou a corrente 
é mais forte, o banhista vai 
até lá e pode não conseguir 
voltar”, ressalta.
 A orientação também 
vale para as embarcações. 
“Em alguns pontos as embar-
cações têm livre acesso, mas 
quando estiverem chegando 
próximo à areia precisam ter 
cuidado porque tem banhistas 
na água. E as embarcações 
devem ficar fora do espaço 
onde há demarcação da área 
de banho”, explica o soldado.

SAÚDE 
 Na área da saúde, 
o foco é na promoção e pre-
venção, com campanhas de 
conscientização contra a den-
gue e outras doenças e oferta 
de testes rápidos de HIV, sífi-
lis, hepatites, glicemia e aferi-
ção de pressão. A Secretaria 
de Estado da Saúde destacou 
25 profissionais para a região 
e as prefeituras também dis-
ponibilizaram funcionários 
para atender os veranistas 
em Porto Rico, Marilena e 
São Pedro do Paraná.
 Até o domingo (26), 
5 mil pessoas foram impacta-
das pelas ações de educação 
em saúde. Também foram fei-
tos 3 mil testes de doenças 
infecciosas, 801 verificações 
de pressão e 750 de glicemia. 

Públicos do Município de Bela Vista do Paraíso - PR, COMISSÃO DE  SINDICÂNCIA E PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR destinado à apuração de quaisquer incidentes e denúncias de irre-
gularidades envolvendo Servidores Públicos desta Municipalidade, composta pelos servidores abaixo 
indicados para, sob a presidência do primeiro, conforme segue:
 Art. 2º Designar os servidores abaixo indicados para, sob a presidência do primeiro, consti-
tuir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar:
 I – Miguel Pereira de Assis Junior, servidor público municipal, matrícula nº 2901, Lotação 
Departamento de Tributação. (Presidente)
 II – Renata Van Den Broek Gianvecchio, servidora pública municipal, matrícula nº2-1158, 
ocupante do cargo de Advogada Municipal. (Secretária)
  III – Samara de Abreu Pires, servidora pública municipal, matrícula n.º 2902, Lotação  De-
partamento de Projetos. (Membro)
  Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documenta-
ção necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e 
demais provas que entender pertinentes.
 Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Portaria 105/2018. e terá validade de 01 (um ano).
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, em 28 e Janeiro de 2020.

Edson Hipólito Gonçalves                   Edson Vieira Brene
Diretor de Administração                      Prefeito Municipal

RESCISÃO CONTRATUAL
 Pelo presente Instrumento, que entre si celebram o Município de Bela Vista do Paraíso, pes-
soa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: sob nº 76.245.067/0001-58, estabelecido a Rua Joaquim 
Ladeia, n° 150, centro, na Cidade de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. EDSON VIEIRA BRENE, RG 3.243.909-8 SSP-PR e CPF 360.462.489-49, 
doravante denominada de CONTRATANTE,e a empresa Isadora Valente Niero – Serviços Medicos, Ins-
crito no CNPJ 32.719.797/0001-78  com sede na Avenida José Manoel Dos Reis N° 209, Cidade de Bela 
Vista do Paraíso- PR  ,Tendo seu médico responsável Dra Isadora Valente Niero CPF 051.733.759-22, 
denominada de CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em 
conformidade com o Chamamento Público 002/2018. Credenciamento de profissionais para prestação 
de serviço na área da saúde.
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Chamamento Público N° 002-2018 
de Prestação de Serviço na Especialidade de Medico ESF 40 Horas Semanais na REDE DE ATENÇÃO 
BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO – PR, celebrado em 22 de Março do ano de 2019.
 CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
 Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a 
Cláusula primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, 
relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
 E por estarem de acordo e com a cláusula Décima Terceira citada no contrato de prestação 
de serviço, assinam as partes o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente 
com 02(duas) testemunhas.
 Bela Vista do Paraíso, 31 de Janeiro do ano de 2020

______________________                                                 ________________________    
                Edson Vieira Brene           Isadora Valente Niero – Serviços Medicos
Prefeito do MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO                           Contratada                              
 Testemunhas:

1ª __________________________                         2ª____________________________
Ana Paula Fermino Ferracin                                           Edson Hipólito Gonçalves

064.417.839-67                                                                 152.288.949-34

RESCISÃO CONTRATUAL
 Pelo presente Instrumento, que entre si celebram o Município de Bela Vista do Paraíso, pes-
soa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: sob nº 76.245.067/0001-58, estabelecido a Rua Joaquim 
Ladeia, n° 150, centro, na Cidade de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, neste ato representa-
do pelo Prefeito Municipal, Sr. EDSON VIEIRA BRENE, RG 3.243.909-8 SSP-PR e CPF 360.462.489-
49, doravante denominada de CONTRATANTE, e Márcia Regina Cardoso, RG N° 6.314.325-1 CPF n° 
984.362.449-15, com endereço na Dra Martha Silva Gomes, n° 936, município de Bela Vista do Paraíso 
- PR, doravante denominada CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Con-
tratual, em conformidade com o Chamamento Público 001/2018. Credenciamento de profissionais para 
prestação de serviço na área da saúde.
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Chamamento Público N° 001-
2018 de Prestação de Serviço como Auxiliar de enfermagem do Hospital 12 horas Noturno, celebrado em 
01 de Fevereiro do ano de 2018.
 CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
 Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a 
Cláusula primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, 
relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
 E por estarem de acordo e com a cláusula Oitava citada no contrato de prestação de ser-
viço, assinam as partes o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 
02(duas) testemunhas.
 Bela Vista do Paraíso, 31 de Janeiro do ano de 2020

______________________                                                 ________________________    
              Edson Vieira Brene                     Márcia Regina Cardoso 
Prefeito do MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO                           Contratada                              
Testemunhas:

1ª __________________________                         2ª____________________________
Ana Paula Fermino Ferracin                                           Edson Hipólito Gonçalves

064.417.839-67                                                                 152.288.949-34
 

RESCISÃO CONTRATUAL
 Pelo presente Instrumento, que entre si celebram o Município de Bela Vista do Paraíso, pes-
soa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: sob nº 76.245.067/0001-58, estabelecido a Rua Joaquim 
Ladeia, n° 150, centro, na Cidade de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, neste ato representa-
do pelo Prefeito Municipal, Sr. EDSON VIEIRA BRENE, RG 3.243.909-8 SSP-PR e CPF 360.462.489-
49, doravante denominado de CONTRATANTE, e Paolla Karina Tozatti, RG N° 13.545.698-5 e CPF N° 
102.985.209-07, com endereço na Rua Euclides da Cunha, N° 11, Centro, município de Bela Vista do 
Paraíso – PR, doravante denominada CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Resci-
são Contratual, em conformidade com o Contrato de ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA – Pessoa 
Física do Programa Primeira Infância – Criança Feliz
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 O presente termo tem por objeto a rescisão do contrato junto ao Programa Primeira Infância 
– Criança Feliz de Prestação de Serviço como ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISORA, celebrado em 02 
de Setembro do ano de 2019.
 CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
 Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a 
Cláusula primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, 
relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
 E por estarem de acordo e com a cláusula sexta citada no contrato de prestação de servi-
ço, assinam as partes o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 
02(duas) testemunhas.
 Bela Vista do Paraíso, 31 de Janeiro do ano de 2020

______________________                                                 ________________________    
Edson Vieira Brene                                                               Paolla Karina Tozatti

Prefeito do MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO                           Contratada                              
 Testemunhas:

1ª __________________________                         2ª____________________________
Fabio de Lima Ferraz                                                    Edson Hipólito Gonçalves

045.625.449-88                                                                  152.288.949-34

Caso dê alteração nos resul-
tados, os pacientes são enca-
minhados para unidades de 
saúde dos municípios onde 
residem para exames com-
plementares.
 Os postos da Secre-
taria da Saúde foram insta-
lados na Casa de Vidro da 
Avenida Beira-Mar, em Porto 
Rico; no início do Calçadão 
da Avenida Paraná, no Porto 
São José; e na Unidade de 
Saúde da Orla, em Porto Ma-
ringá.

ESPORTE
 Os frequentadores 
da praia Santa Rosa, a mais 
movimentada da região, loca-
lizada em Porto Rico, contam 
com uma novidade nesta tem-
porada. Pela primeira vez, a 
Superintendência Estadual do 
Esporte levou uma estrutura 
de esporte e lazer para a Cos-
ta Noroeste, em parceria com 
a prefeitura de Porto Rico. As 
atividades acontecem de sex-
ta-feira a domingo.
 São canchas de 
areia e materiais para a prá-
tica de vôlei de praia, futebol 
de areia, futevôlei e tênis de 
praia, além de instrutores 
para divertir os veranistas. “A 
nossa ideia é estar cada vez 
mais presente na região, com 
ainda mais atividades nas 
próximas temporadas”, afirma 
o assessor de Esporte e Parti-
cipação da superintendência, 
Eduardo Casagrande
 No último fim de se-
mana, o município também 
sediou a segunda etapa do 
Campeonato Paranaense de 
Handebol de Areia, com a 
participação de cerca de 120 
atletas de oito municípios, 
entre equipes masculinas e 
femininas. É a primeira vez 
que os jogos dessa modali-
dade esportiva, que deve en-
trar nas Olimpíadas de 2024, 
acontecem na região. A dis-
puta da última etapa do circui-
to será na Costa Oeste.

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


