
•  As áreas de chuva associadas à frente fria seguem avan-
çando em direção as regiões paranaenses. Neste início de 
tarde, são registradas chuvas isoladas entre o sudoeste, cen-
tro-sul e sul do Paraná. 

Mín:  17°C em Curitiba
Máx: 30°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
02/04/20................................. R$ 85,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/04/20.................................R$ 42,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/04/20................................. R$ 57,00

Fonte: Deral/Seab

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Supressão de quantitativo para o cargo de Coletor
 Processo Administrativo nº 090/2018
 Modalidade: Tomada de Preço nº 009/2018.
 Contrato n°. 003/2019
 ID: 1278
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de 
serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a serem executados nos órgãos e 
departamentos da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso – PR.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Delta Limpeza e Conservação Ltda - ME
 Valor Mensal suprimido: R$ 2.982,99 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais e no-
venta e nove centavos)
 Valor Global suprimido: R$ 35.795,88 (trinta e cinco mil setecentos e noventa e cinco 
reais e oitenta e oito centavos)
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 02 de abril de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Aumento de quantitativo para o cargo de Aux. Serviços Gerais
 Processo Administrativo nº 090/2018
 Modalidade: Tomada de Preço nº 009/2018.
 Contrato n°. 003/2019
 ID: 1278
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de 
serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a serem executados nos órgãos e 
departamentos da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso – PR.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Delta Limpeza e Conservação Ltda - ME
 Valor Mensal acrescido: R$ 2.266,84 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta 
e quatro centavos)
 Valor Global acrescido: R$ 27.202,08 (vinte e sete mil duzentos e dois reais e oito cen-
tavos)
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 02 de abril de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 043/2020
 SÚMULA: Define normas e procedimentos a serem adotados em velórios e sepul-

tamentos durante a pandemia causada pelo COVID-19, no município de Bela Vista do Paraíso e dá 
outras providencias.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais, 
 D E C R E T A:
 Art. 1º - Durante o estado de pandemia do COVID-19, fica limitado o acesso de pessoas 
Às salas de velórios ocorridos no Município de Bela Vista do Paraíso - PR., a no máximo 10(dez) 
pessoas, por vez, respeitado, quando possível, a distância mínima de um metro e meio entre elas.
 Art. 2º - As cerimônias de sepultamentos deverão ocorrer preferencialmente na capela 
mortuária municipal, sendo vedada a realização em residências.
 §1º - As realizações das cerimônias devem ocorrer, obrigatoriamente, entre as 06h00min 
e 17h30min horas, do mesmo dia.
 Art. 3º - Sempre que possível deve ser evitado o acesso à sala de velórios de pessoas 
que pertençam ao grupo de risco, ou seja, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestan-
tes, lactantes, portadores de doenças crônicas, etc.
 § 1º - As empresas funerárias devem garantir que no acesso à sala de velório, as pesso-
as tenham acesso, no mínimo, a produtos de higienização das mãos.  
 Art. 4º - No caso de falecimentos em decorrência do COVID-19, ou casos suspeitos, as 
empresas funerárias, obrigatoriamente, deverão obedecer aos protocolos exarados pelo Ministério da 
Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, quanto ao procedimento e manejo com os mortos a fim de 
evitar a contaminação pela doença.
 Parágrafo Único. Em caso de falecimentos em decorrência de demais doenças a dura-
ção da cerimônia fica limitada a no máximo 5(cinco) horas, respeitado o limite de horário estabelecido 
no §1º do art. 2º deste Decreto.
 Art. 5º As disposições aqui tratadas são complementares aos instrumentos já publicados 
a respeito das medidas adotadas para combate e prevenção ao COVID-19.
 Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entrará em vigor na 
data de sua publicação.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, em 01  de abril de 2020.
 Edson Hipólito Gonçalves  Edson Vieira Brene 
 Dir. Depto. de Administração Prefeito do Município

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 Objeto: 
 Serviço de Promoção de Assistência Social; promoção gratuita de educação infantil, 
obedecendo ao princípio da universalidade de atendimento e atuando em plena consonância com 
legislação aplicável à educação, especialmente a Lei de Diretrizes Base de Educação Nacional (LDB) 
e Plano Nacional de Educação (PNE); Promoção de segurança alimentar e nutricional; Promoção do 
desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, destinado a crianças de 00 (zero) a 05 
(cinco) anos de idade, do Município de Bela Vista do Paraíso.
 Termo de Colaboração: Nº 007/2020 de 01/04/2020
 Ente Público: Município de Bela Vista do Paraíso/PR.
 Instituição: Associação Beneficente de Assistência Sócio-educacional de Bela Vista Do 
Paraíso – A.B.A.S.E.
 Valor: Até R$ 1.920.000,00 (Um milhão, novecentos e vinte mil reais).
 Dotação Orçamentária: 
 09.001.12.365.0009.6.044 – Manter atividades da Educação Infantil – 3.3.50.43.00.00 – 
Subvenções Sociais (Fonte 103 e 104) 
 Inicio: 01/04/2020
 Término: 31/03/2021

 Bela Vista do Paraíso – Pr., 01 de Abril de 2020.
EDSON VIEIRA BRENE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº TCT-PRF-010/2020
 A Prefeitura do Município de Bela Vista do Paraíso/PR, torna público que firmou Termo 
de Cooperação Técnica nº TCT-PRF-010/2020, com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A – ELETRO-
BRAS, no valor de R$ 403.531,13 (quatrocentos e três mil, quinhentos e trinta e um reais e treze 
centavos), com objetivo de receber recursos financeiros, para a implementação de ações eficiência 
energética em sistemas de iluminação pública com tecnologia LED para o município, de acordo 
com o projeto específico aprovado pela ELETROBRAS, vigência 18 (dezoito) meses; Assinatura 
06/03/2020.      

PORTARIA N° 034/2020
 Súmula: Dispõe sobre Nomeação de Servidor Responsável pela Fiscalização do Termo 
de Colaboração firmado pelo Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, e a ASSOCIA-
ÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL DE BVP.
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 
 CONSIDERANDO o disposto no artigo 20 da Resolução nº 28/2011, de 06/10/2011 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre a formalização, a execução, a fiscali-
zação e a prestação de contas das transferências de recursos financeiros e demais repasses no 
âmbito estadual e municipal e institui o Sistema Integrado de Transferências – SIT.   
 RESOLVE:
 Art. 1° - Designar a servidora efetiva LUCIANA COVRE FABRIN DUTRA, matrícula n° 
5-455, portadora do RG nº 7.226.848-2 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n° 025.864.439-77, para 
fiscalizar o Termo de Colaboração nº 007/2020, firmado entre o Município de Bela Vista do Paraíso 
e a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL DE BELA VISTA DO 
PARAÍSO – A.B.A.S.E.
 Art. 2º - O objeto do referido Termo de Colaboração é a Promoção de Assistência 
Social; Promoção gratuita de educação infantil, obedecendo ao princípio da universalidade de aten-
dimento e atuando em plena consonância com legislação aplicável à educação, especialmente a Lei 
de Diretrizes Base de Educação Nacional (LDB) e Plano Nacional de Educação (PNE); Promoção 
de segurança alimentar e nutricional; Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate 
à pobreza, destinado a crianças de 00 (zero) a 05 (cinco) anos de idade do Município de Bela Vista 
do Paraíso, conduzidas em regime de mútua Colaboração pelas entidades signatárias.  
 Art. 3º - A vigência do Termo de Colaboração cujo objeto está descrito no parágrafo 
anterior é de 01/04/2020 a 31/03/2021.
 Art. 4º - O fiscal será responsável por fiscalizar e acompanhar o andamento e a execu-
ção dos serviços prestados, conforme especificado nas cláusulas constantes no Termo de Colabo-
ração.   
 Art. 5º - O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revoga-
das as disposições em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO 
DO PARANÁ, em 02 de Abril de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
Prefeito Municipal

EDSON HIPÓLITO GONÇALVES
Dir. Depto. Administração

Universidades estaduais intensificam pesquisas sobre o coronavírus
 Com um impor-
tante potencial humano e 
de infraestrutura, as uni-
versidades estaduais do 
Paraná têm atuado inten-
samente no enfrentamen-
to ao novo coronavírus. 
Além de pesquisas, que 
vão desde o monitora-
mento da evolução da Co-
vid 19 e desenvolvimento 
de kits para diagnóstico, 
até ações de atendimen-
to direto à população com 
equipes multidisciplinares 
capacitadas para atuarem 
na linha de frente em insti-
tuições de saúde.
 Segundo dados 
da Web Of  Science, di-
vulgados pela Fapesp 
(Fundação de Amparo à 
Pesquisa de São Paulo), a 
Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) está entre 
as três universidades bra-
sileiras com o maior núme-
ro de publicações sobre o 
coronavírus do Brasil.
 Em primeiro lugar 
aparece USP, com 91 es-
tudos publicados, segui-
da da UNESP com 32 e 
da UEL com 21. O Brasil, 
com 217 publicações, é o 
17º da lista mundial, que 
é liderada pelos Estados 
Unidos (4.400 estudos 
publicados), seguidos da 
China (2.523).
  “Os dados mos-
tram a qualidade das nos-
sas instituições estaduais 
de ensino superior e nos-
sa capacidade de produ-
ção de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, que têm 

contribuído com o desen-
volvimento do Paraná”, diz 
o presidente do Conselho 
de Pró-reitores de Pes-
quisa e Pós-graduação 
da Fundação Araucária e 
pró-reitor de pesquisa da 
UEL, Amauri Alcindo Alfie-
ri.
 Ele explica que, 
além das publicações da 
UEL, originadas de pes-
quisas sobre o coronaví-
rus animal, há importantes 
trabalhos sendo desenvol-
vidos no Hospital Univer-
sitário. “Falando da ação 
mais prática, a UEL e ou-
tras universidades têm, 
inclusive, equipamentos 
para a produção de kits 
de diagnóstico que podem 
contribuir com o Governo.”
 REDES DE TRA-
BALHO - Há várias pes-
quisas sobre a Covid-19 
em andamento, princi-
palmente por ser um ví-
rus novo e de evolução 
clínica bem diferente do 
que existia até então. As 
universidades estaduais 
estão formando redes de 
pesquisadores para inten-
sificar estes trabalhos.
 O chefe do De-
partamento de Microbio-
logia do Centro de Ciên-
cias Biológicas da UEL, 
Galdino Andrade, explica 
que está sendo criado um 
grupo com pesquisadores 
de diversas áreas com di-
ferentes estudos.
 Entre eles, com 
agentes infecciosos de 
importância médica e 

ambiental,  detecção, 
diagnóstico e controle, in-
cluindo a pesquisa e de-
senvolvimento de novos 
antimicrobianos (antivirais, 
antibacterianos, antifún-
gicos e antiprotozoários). 
Virologistas estudam a 
interação vírus RNA/DNA 
hospedeiro.
 “Temos também 
um  projeto que visa am-
pliar ações de enfrenta-
mente ao Sars-CoV-2, 
agente etiológico da doen-
ça pelo novo coronavirus”, 
disse Galdino Andrade.
 Na Universida-
de Estadual de Maringá 
(UEM) alguns pesquisado-
res têm atuado, principal-
mente, no monitoramento 
da evolução da Covid 19 
com base em modelos 
descritos na literatura. 
Mas, segundo o chefe do 
departamento de Análises 
Clínicas e Biomedicina, 
Dennis Armando Bertolini, 
há potencial para a produ-
ção científica ter um gran-
de avanço.
  “Temos potencial 
para estudos de epidemio-
logia básica e aplicada, 
epidemiologia molecular, 
desenvolvimento de testes 
laboratoriais, novas tec-
nologias para diagnóstico 
laboratorial, participar de 
estudos clínicos para no-
vas opções terapêuticas, 
descobrimento de novos 
medicamentos, avaliação 
da resposta imune e estu-
dos da imunopatogênese 
viral”, firma Bertolini.

 “As universida-
des estão trabalhando ar-
duamente, dia e noite, no 
enfrentamento a esta pan-
demia. Temos ativos, pes-
soal e equipamentos que 
podem contribuir muito 
para isso, visto que exis-
tem vários pesquisadores 
que já trabalham nestas 
linhas”, ressaltou o pró-rei-
tor de pesquisa e pós-gra-
duação da UEM, Clóves 
Cabreira Jobim.
 DESAFIO E 
CONHECIMENTO - De 
acordo com o presidente 
da Fundação Araucária, 
Ramiro Wahrhaftig, o mo-
mento é crítico e requer 
muita ciência, muita pro-
dução de conhecimento. 
“Ao mesmo tempo em que 
vivemos um desafio tão 
grande em escala global, 
ficamos felizes em saber 
da força e competência do 
nosso Sistema de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do 
Estado”, diz ele. “Nossos 
pesquisadores e institui-
ções mostram alto com-
prometimento com esta 
causa, de forma qualifica-
da e reconhecida.”
 “Temos acompa-
nhado estas mobilizações 
e buscamos ao máximo 
apoiá-las. Faremos isto 
com muita determinação 
e reconhecimento aos 
nossos pesquisadores”, 
complementou o diretor 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Luiz Márcio Spi-
nosa.

Fonte: aen.pr.gov.br

Maior parte da produção científica vem de universidades públicas

 O superintendente geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
do Paraná, Aldo Nelson Bona, reforça que mais de 90% de toda a produ-
ção científica brasileira é feita nas universidades públicas e que as estadu-
ais estão contribuindo muito para o avanço da ciência no país.
 “Ganha destaque a UEL, neste momento, e junto com ela é impor-
tante destacar a relevância da pesquisa científica feita nas sete universi-
dades estaduais”, diz ele. “Elas são fortes em pesquisa básica e aplicada 
e contribuem grandemente para o avanço desta área e para que o Brasil 
ocupe a 13ª posição como país produtor de Ciência.”
 SOLUÇÕES LOCAIS - Bona lembra que grande parte das pesqui-
sas é relacionada à solução de problemas locais, regionais. “Nosso esforço 
tem sido em que, cada vez mais, o compromisso das nossas universidades 
esteja em pesquisar e encontrar soluções que promovam o desenvolvi-
mento de suas comunidades, de sua região. Que atendam às demandas e 
interesse da população”, afirma ele.


