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Caminhoneiros recebem kit alimentação no 
Porto de Paranaguá

 Os caminhoneiros 
que descarregam grãos no 
Porto de Paranaguá rece-
bem a partir desta terça-fei-
ra (14) um kit alimentação. 
A iniciativa do Governo do 
Estado é uma forma de aju-
dar os motoristas, que en-
frentam dificuldades em en-
contrar restaurantes abertos 
devido à pandemia do coro-
navírus. Serão distribuídos 
55 mil kits, com arroz, feijão, 
óleo e ovos.
 A previsão é atender 
2 mil caminhoneiros por dia 
no Pátio de Triagem da Por-
tos do Paraná. “Muitos mo-
toristas reclamavam de não 
encontrar comida durante a 
viagem e de ter dificuldade 
em se alimentar na estrada. 
Então, pensamos em uma 
forma de ajudar estes profis-
sionais, que são essenciais 
para a atividade portuária. 
Durante o período que es-
peram no nosso pátio, os 
caminhoneiros podem cozi-
nhar no próprio caminhão, 
evitando aglomerações”, 
destaca o diretor-presiden-

te da empresa pública, Luiz 
Fernando Garcia.
 Segundo ele, as 
operações nos portos de 
Paranaguá e Antonina se-
guem normais, sem atrasos 
ou cancelamentos de em-
barques e desembarques. 
“Os portos do mundo todo 
seguem funcionando e não 
tivemos grandes impactos 
na navegação. Mas é pre-
ciso pensar em toda cadeia 
logística, porque a carga 
que exportamos chega pela 
rodovia ou ferrovia.”, com-
pleta.
 O motorista Edgar 
Peron, que trouxe soja de 
Mangueirinha, no Sudoeste 
do Paraná, disse que usa a 
caixa cozinha do caminhão, 
que tem fogão e gás, para 
comer durante as viagens. 
“Muitos caminhoneiros es-
tão com dificuldades e essa 
doação vai ajudar bastante. 
É um auxílio para quem não 
pode ficar em casa”.
 César Timóteo, que 
transporta soja de Palotina, 
na região Oeste do Estado, 

também destacou a impor-
tância da doação. De acor-
do com ele, na maior parte 
dos trajetos não há estabe-
lecimentos abertos na beira 
das rodovias. “A maioria das 
vezes a gente não encontra 
lugares abertos e aqueles 
que estão atendendo es-
tão com muito movimento. 
Então, algumas vezes, eu 
fiquei sem comer. Esse kit 
vai me ajudar. É bom porque 
o pátio aqui de Paranaguá 
tem estrutura e segurança 
para gente cozinhar e comer 
tranquilo”.
 Além do cuidado 
com a alimentação, a Portos 
do Paraná montou uma es-
trutura especial para monito-
rar a saúde dos motoristas. 
São médicos, enfermeiros e 
auxiliares que atendem 24 
horas. Todos os caminho-
neiros que chegam ao Pátio 
de Triagem têm a tempera-
tura aferida e, no caso de 
apresentar febre ou sinto-
mas compatíveis com a Co-
vid-19, recebem atendimen-
to gratuito e especializado.

 DOAÇÕES - Em-
presas e sindicatos também 
ajudam os motoristas que 
passam por Paranaguá. 
Lanches são oferecidos em 
uma ação que reuniu a As-
sociação dos Terminais do 
Corredor de Exportação 
de Paranaguá (Atexp), As-
sociação dos Operadores 
Portuários do Corredor de 
Exportação (Aocep), AGTL, 
Bunge, Cargill, CentroSul, 
Cimbessul, Coamo, Cotri-
guaçu, Interalli, Louis Drey-
fus, Pasa e Rocha. A entre-
ga está programada até 30 
de abril.
 Nos dias 8 e 9, o 
Serviço Social do Transpor-
te (Sest) e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem do 
Transporte (Senat) distribuí-
ram 1,5 mil kits com lanches 
e itens de higiene, com lu-
vas, máscara, papel higiêni-
co, sabonete, álcool em gel 
e líquido.
 Equipes também 
orientaram os caminhonei-
ros sobre formas de higie-
nização dos veículos. “O 
objetivo principal é dar su-
porte aos trabalhadores do 
transporte que precisam 
continuar atuando neste mo-
mento de crise para garantir 
o abastecimento do País.”, 
afirma Vander Costa, presi-
dente da Confederação Na-
cional do Transporte e dos 
conselhos nacionais do Sest 
e do Senat.
 MOVIMENTO - Com 
as exportações de soja em 
alta, o Pátio de Triagem do 
Porto de Paranaguá regis-
trou número recorde de ca-
minhões recebidos em um 
único dia, no final de março, 
com 2,4 mil veículos. Em 
2020, de janeiro até a esta 
segunda-feira (13), 141.143 
caminhões passaram pelo 
pátio.

Fonte: aen.pr.gov.br

ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
Pregão Presencial nº 8/2020

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo ao dispositivo da 
legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, adjudica e 
homologa a licitação na modalidade Pregão nº 8/2020, declarando oficialmente vencedora a empresa abaixo:
 ROPE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA – ME, CNPJ: 16.728.574/0001-10

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Monitoramento 24 hrs e ma-
nutenção de alarmes.

ROPE Serv 12 R$ 3.410,00 R$ 40.920,00

 Valor Total Homologado - R$ 40.920,00 (Quarenta mil, novecentos e vinte reais).
 Primeiro de Maio, 14 de abril de 2020

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA

DECRETO Nº 053/2020
 EDSON VIEIRA BRENE, prefeito do município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, considerando o contido no artigo 81, § 1 à 3, da 
Lei Municipal nº 843/11 de 24/08/11.
 D E C R E T A:
 Art. 1º - Fica concedido mais 1% (um por cento) de adicional por tempo de serviço aos 
servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de pessoal efetivo desta Prefeitura, referente ao 
anuênio 2019/2020, a contar de 01/04/2020.

 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em vigor na data 
de sua publicação, sendo afixado no Quadro de Editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no 
Órgão Oficial do Município.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 14 DE ABRIL DE 2020

EDSON VIEIRA BRENE
Prefeito Municipal

EDSON HIPOLITO GONÇALVES
Dir. Depto. Administração

DECRETO Nº 054/2020
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os  artigos 15 e 26 da  Lei Municipal nº 833/11,  de 20/04/2011.
 D E C R E T A:
 Art.1º- Ficam promovidos na forma da Lei Municipal nº 833/2011, os servidores efetivos do 
Município de Bela Vista do Paraíso, a contar de 01 de Abril de 2020, conforme segue:

 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em vigor na data 
de sua publicação, sendo afixado no Quadro de Editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no 
Órgão Oficial do Município.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 14 DE ABRIL DE 2020

EDSON VIEIRA BRENE
Prefeito Municipal

EDSON HIPÓLITO GONÇALVES
Dir. Depto. Administração

DECRETO Nº 055/2020
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na RT – Transição – art. 3º da EC 47/2005 (benefício 
igual à última remuneração), em atendimento ao requerido pelo protocolo nº 0854/2020 de 09/04/2020.
 D E C R E T A:
 Art. 1º - Fica concedido à servidora EDNA APARECIDA PONCIANO DA SILVA, brasileira, 
servidora pública municipal de Bela Vista do Paraíso, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, nível GSG-XXX-O e 30% de Tempo de Serviço, portadora do RG nº 3.822.652-9/Pr. e CPF/MF 
sob nº 591.039.659-53, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos mensais e integrais de 
R$ 2.926,58 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com fundamento no disposto na 
RT – Transição – art. 3º da EC 47/2005 (benefício igual à última remuneração).
 Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 15 DE ABRIL DE 2020. 

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Edson Hipólito Gonçalves
Dir. Depto. Administração

DECRETO Nº 056/2020
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na RT – Transição – art. 3º da EC 47/2005 (bene-
fício igual à última remuneração), em atendimento ao requerido pelo protocolo nº 0844/2020 de 03/04/2020.
 D E C R E T A:
 Art. 1º - Fica concedido à servidora MARIA ROSALINA PEREIRA, brasileira, servidora 
pública municipal de Bela Vista do Paraíso, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
nível GSG-XXX-O e 30% de Tempo de Serviço, portadora do RG nº 3.822.652-9/Pr. e CPF/MF sob nº 
591.039.659-53, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com proventos mensais e integrais de R$ 
2.983,63 (dois mil e novecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), com fundamento no 
disposto na RT – Transição – art. 3º da EC 47/2005 (benefício igual à última remuneração).
 Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 15 DE ABRIL DE 2020. 

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Edson Hipólito Gonçalves
Dir. Depto. Administração

D E C R E T O Nº 057/2020
 EDSON VIEIRA BRENE Prefeito do Município em exercício  de Bela Vista do Paraíso, Esta-
do do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, conforme o contido no Artigo 09 da Lei Municipal nº. 
815/2010, em atendimento aos requeridos protocolados abaixo relacionados:
 D E C R E T A:
 Art. 1º - Ficam promovidas as servidoras abaixo listadas, a Elevação de Nível referente aos 
seus respectivos certificados, a contar de 01 de Abril de 2020, conforme parecer jurídico favorável.
Matrícula Nome   Cargo Nível       Nível Atual           Protocolo
51236 Maria Fernanda M. Mauricio Professor PA-01          PC-01                0772-2020
51235 Shirley Bauermann da Costa Professor PA-01          PC-01                0791-2020

 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este 
DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, sendo afixado no 
Quadro de Editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no Órgão 
Oficial do Município.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 15 DE ABRIL DE 2020

EDSON VIEIRA BRENE
Prefeito Municipal

EDSON HIPOLITO GONÇALVES
Dir. Depto. Administração

DECRETO Nº 058/2020
 EDSON VIEIRA BRENE, prefeito do município de Bela Vista do Paraíso, estado do Para-
ná, usando das atribuições que lhe são conferidas conforme o art. 81 da Lei Municipal nº 843/2011 de 
24/08/2011.
 D E C R E T A:
 Art. 1º - Fica concedido ao servidor VICENTE DOS ANJOS VERTEIRO, pertencente ao 
quadro de provimento efetivo desta Municipalidade, ocupante do cargo de Motorista, o “Adicional por 
Tempo de Serviço por Nomeações Anteriores”, a contar de 01/04/2020.
 Art. 2º -  O período laboral foi de 02/07/1990 a 09/08/1991, ao qual será contado como 
anuênios, perfazendo um total de 04 (quatro) ano, passando a perceber o percentual de 1% (um por 
cento) por ano,  calculado sobre seus vencimentos, conforme Protocolo 2012-2019, deferido pelo Exmo 
Sr. Prefeito Municipal juntamente com parecer favorável do Departamento Jurídico
 Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em vigor na data de 
sua publicação.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 15 DE ABRIL DE 2020
 EDSON HIPÓLITO GONÇALVES EDSON VIEIRA BRENE
 Dir. Depto. Administração  Prefeito Municipal


