
• O eixo da frente fria que oscila ao longo da divisa do Paraná 
com Santa Catarina causa um aumento gradativo da instabili-
dade atmosférica sobre o Paraná. O dia de hoje será marcado 
pelas pancadas de chuvas e temperaturas altas na maioria 
das regiões paranaenses.
Mín:  13° C em Curitiba
Máx: 27° C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
02/07/19................................. R$ 69,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/07/19.................................R$ 29,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/07/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior anunciou nesta 
segunda-feira (1º) que o 
Estado está finalizando 
um acordo que permitirá 
a ampliação da oferta de 
voos regionais, ligando 
diversas cidades do Pa-
raná.
 Segundo ele, as 
conversas com empre-
sas aéreas estão bem 
adiantadas e a expecta-
tiva é oficializar o proje-
to até o final de julho. “É 
uma iniciativa que con-
tribui para o desenvol-
vimento econômico do 
Paraná”, afirmou Ratinho 
Junior na solenidade em 
que recebeu o título Per-
sonalidade 2019 da As-
sociação das Empresas 
da Cidade Industrial de 
Curitiba (Aecic).
 Durante o even-
to, o governador fez 
um balanço dos primei-

ros meses de gestão, 
ressaltando medidas 
como o corte de gastos 
na máquina estadual e 
destacou a prioridade 
que deu à pacificação 
política no Estado, com 
a união de forças para a 
busca de recursos para 
o Paraná.
 Ao falar para 
empresários, Ratinho 
Junior disse que o Esta-
do quer ser parceiro do 
setor privado e destacou 
que o governo já contabi-
liza a atração de R$ 12,5 
bilhões em novos inves-
timentos até maio. Ele 
também salientou que o 
Paraná está entre os es-
tados que mais geraram 
emprego neste ano, com 
saldo positivo de 39 mil 
vagas.

CURITIBA
 O governador 
também anunciou obras 
de infraestrutura para a 

região da capital, entre 
elas o projeto de um novo 
contorno rodoviário que 
pretende tirar parte do 
trânsito pesado do Con-
torno Sul, via que atra-
vessa a Cidade Industrial 
de Curitiba. Em parceria 
com a Prefeitura de Curi-
tiba, o Estado também 
promove a construção 
de um novo binário na 
Rua Raul Pompéia, que 
ajudará a desafogar uma 
das principais entradas e 
saídas da região.

TÍTULO
 O título entregue 
pela AECIC, de acordo 
com a entidade, é re-
flexo dos primeiros seis 
meses de Ratinho Junior 
na administração do Es-
tado. “Foi uma escolha 
unânime”, destacou Nel-
son Hübner, que passou 
também nesta segunda-
feira a presidência do 
grupo para o empresário 

Celso Gusso. “Ele teve 
pulso em primeiro lugar, 
administrou bem e está 
conseguindo bons re-
sultados”, acrescentou o 
sucessor.
 O governador 
ressaltou que parcerias 
com entidades de classe 
contribui positivamente 
para o desenvolvimento 
do Estado, dando cele-
ridade às decisões. “É 
uma honra estar aqui, 
recebendo prêmio de 
uma associação que 
tem toda uma história 
de contribuição à nossa 
Curitiba e ao Paraná”, 
disse ele.

PRESENÇAS
 P a r t i c i p a r a m 
da cerimônia o vice-go-
vernador Darci Piana; o 
presidente da Assem-
bleia Legislativa, Ademar 
Traiano; o presidente do 
Tribunal de Contas do 
Paraná, Nestor Baptis-

ta; o prefeito de Curitiba, 
Rafael Greca; o vice-pre-
feito de Curitiba, Eduar-
do Pimentel; o chefe da 
Casa Civil, Guto Silva; 
o diretor-presidente da 
Copel, Daniel Slavieiro 
Pimentel; os secretários 
estaduais da Comuni-
cação Social e Cultura, 

Hudson José; da Segu-
rança Pública, Rômulo 
Marinho; da Agricultura e 
do Abastecimento, Nor-
berto Ortigara; do De-
senvolvimento Urbano 
e Obras Públicas, João 
Carlos Ortega; a procu-
radora-geral do Estado, 
Letícia Ferreira; coronel 

Péricles de Matos, co-
mandante da Polícia Mi-
litar do Paraná, Péricles 
de Matos; o delegado-
geral da Polícia Civil, Sil-
vio Rockembach; além 
de deputados estaduais, 
vereadores de Curitiba e 
representantes de enti-
dades de classe.

Governador anuncia projeto para ampliação de rotas aéreas

Governo confirma convênio com 400 
entidades de Educação Especial

 O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior assi-
nou nesta terça-feira (2), no 
Palácio Iguaçu, a renovação 
do convênio com 400 Apaes 
e outras entidades de Edu-
cação Especial que atuam 
no Paraná. Pelo termo aditi-
vo do contrato, que venceria 
em agosto e foi renovado até 
janeiro de 2021, o governo 
repassará R$ 392,5 milhões 
para despesas de custeio, 
pagamento de professores e 
funcionários e para a alimen-
tação dos cerca de 40 mil 
alunos dessas instituições.
 Na solenidade, com 
a presença de representan-
tes de diversas entidades, 
Ratinho Junior afirmou que a 
meta do governo é criar uma 
política de Estado para este 
setor, a fim de garantir mais 
segurança às instituições. “A 
ideia é modernizar esse mo-
delo já a partir do ano que 
vem, para dar segurança às 
escolas especiais e não pre-
cisar renovar e discutir novos 
convênios todo ano”, disse o 
governador.
 “Ganham a socie-
dade e os pais, que terão a 
tranquilidade de ter os filhos 
em uma educação impor-
tante para o seu desenvolvi-
mento, e as crianças e jovens 
que estarão em boas escolas 
especiais”, disse. Ele ressal-
tou, ainda, o trabalho feito 
pelas Apaes e outras enti-
dades na garantia do direito 
universal à educação, além 

do atendimento especializa-
do a crianças e adolescentes 
com deficiência. “As escolas 
especiais, principalmente as 
Apaes, têm um trabalho re-
conhecido pela sociedade. O 
Paraná é referência no Bra-
sil, muitos estados vêm aqui 
aprender sobre a metodolo-
gia das entidades e essa par-
ceria com o poder público”, 
disse.

QUADRO PRÓPRIO
 O secretário de Esta-
do da Educação e do Esporte, 
Renato Feder, explicou que 
além do repasse financeiro, 
os professores que atuam nas 
escolas de educação especial 
também fazem parte do qua-
dro próprio do Estado. “Isso 
garante que as Apaes e outras 
entidades ofereçam um aten-
dimento especializado”, disse.
 “Estamos renovando 
o convênio agora, mas traba-
lhamos em um contrato ainda 
melhor, que dará mais auto-
nomia e segurança para que 
elas continuem prestando 
este excelente atendimento 
aos alunos da educação es-
pecial”, salientou Feder.

PARCEIRO
 De acordo com o 
presidente da Federação das 
Apaes do Estado do Para-
ná, Fernando Meneguetti, as 
próprias entidades construí-
ram a nova política, em con-
junto com o governo. “O con-
vênio foi firmado em 2016 e, 
desde então, vem recebendo 
aditivos anualmente. Agora 

vamos atuar em uma comis-
são com a Secretaria da Edu-
cação e as federações, para 
encontrar o melhor caminho 
que não traga insegurança 
às instituições quanto à reno-
vação”, explicou. “O Estado 
é o nosso maior parceiro. O 
apoio permite que o Paraná 
preste um serviço de quali-
dade às pessoas com defi-
ciência através das Apaes e 
outras instituições.”

PARCERIA 
 O Estado mantém 
desde os anos 1970 parce-
rias com organizações da 
sociedade civil para a oferta 
de escolarização e atendi-
mento educacional especia-
lizado para estudantes com 
deficiência intelectual, múlti-
pla deficiência e transtornos 
globais de desenvolvimen-
to. O serviço é oferecido em 
grande parte dos municípios 
paranaenses.
 A parceria permite o 
desenvolvimento e fortaleci-

mento da Educação Especial 
como parte integrante do sis-
tema educacional do Estado, 
com foco no trabalho colabo-
rativo e em rede, em concor-
dância com o previsto na Lei 
de Diretrizes da Educação 
Básica (Lei 9.394/1996).

PRESENÇAS 
 Participaram da sole-
nidade o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva; o secretário de 
Estado da Agricultura e Abas-
tecimento, Norberto Ortigara; 
o diretor do Departamento de 
Apoio à Pessoa com Defici-
ência e de Políticas Públicas 
para Acessibilidade da Se-
cretaria Estadual de Justiça, 
Família e Trabalho, Felipe 
Braga Côrtes; o presidente 
da Federação Estadual das 
Instituições de Reabilitação 
do Paraná (Febiex), Benedito 
Carlos Bassetti; os deputa-
dos estaduais Hussein Bakri; 
Evandro Araújo e Márcio Pa-
checo; e representantes das 
instituições sociais.

Edital n°04/2019
 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE BELA VISTA DO PARAÍSO – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nº 998/2013, faz publicar o Edital nº 04/2019 com os resultados das impugnações e 
dos recursos das inscrições indeferidas para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros 
do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023.
 Inscrições deferidas 
 • Adriana Rosa de Almeida;
 • Aparecida Pereira Andrade;
 • Carolina Vasconcelos de Matos;
 • João Carlos da Silva;
 • João de Araújo;
 • Leandro dos Santos Silva;
 • Luiz Fernando Moreira;
 • Maicon Renan Souza
 Inscrições indeferidas
 Foi mantido o indeferimento das candidaturas abaixo por não cumprirem as exigências do 
Edital n° 01/2019. 
 • Francielle Lemes da Silva;
 • Sandra Balbino dos Santos
 Publique-se
 Bela Vista do Paraíso, 01 de julho de 2019.

Alexandre Gouvea Brazão 
Presidente do CMDCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 030/2019 
 EXCLUSIVA PARA PROFISSIONAIS HABILITADOS NA ÁREA,
 MICRO EMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E MEI
 A Prefeitura do Município de Bela Vista do Paraíso, comunica aos interessados que se 
encontra aberta a licitação a seguir: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - Objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de apoio técnico profissional, na área de Engenharia Civil, ao De-
partamento Municipal de Engenharia. Data de realização do certame 15/07/2019, às 08h30min proto-
colo dos envelopes e na mesma data às 08h35min abertura dos trabalhos. Para melhores informações, 
favor dirigir-se à Divisão de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Joaquim 
Ladeia, 150 – Bela Vista do Paraíso – Pr, pelo telefone (43) 3242-8110, pelo site: www.pmbvista.pr.gov.
br – link Editais/Licitações ou ainda pelo email  licitacao@pmbvista.pr.gov.br. Bela Vista do Paraíso, 26 
de junho de 2019. 

Leonardo A. Savariego Conceição 
Pregoeiro

PORTARIA Nº 018/2019
 FERNANDO CESAR MENCK, Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, fazendo uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Regimento 
Interno Art. 29, inciso XXVI e Art. 7º da Constituição Federal, inciso XVII. 
 R E S O L V E:
 CONCEDER à funcionária ALISSON MOYA ROSSI, lotado no Cargo efetivo de ADVO-
GADO, 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondente ao período/exercício de 21/11/2017 a 
20/11/2018, a partir de 02/06/2019.
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 02 DE JUNHO DE 2019.

FERNANDO CESAR MENCK
 Presidente

RONDINELE BELUCI MEIRA
1º Secretário


