
• Amanhecer chuvoso nas regiões da metade sul do 
estado. Neste momento são registradas pancadas de 
chuvas acompanhadas de algumas descargas elétricas 
entre o oeste, sudoeste, centro-sul e leste do estado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
10/06/20................................. R$ 87,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/06/20.................................R$ 37,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/06/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

PORTARIA Nº 017/2020
 FERNANDO CÉSAR MENCK, Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, fazendo uso de suas atribuições que são conferidas por lei, especialmente o contido, no 
Art. 29 - inciso XII, com fundamento no art. 178, inciso I, ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
 R E S O L V E:
 DETERMINAR que não haverá expediente na Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, no dia 12 de Junho de 2020, que Sucede Corpus Christi. 
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 10 DE JUNHO DE 2020.

FERNANDO CÉSAR MENCK  - Presidente
RONDINELE BELUCI MEIRA  - 1º Secretário

DECRETO Nº 080/2020 de 10 de junho de 2020
 SÚMULA: Regulamenta o horário de funcionamento do comércio em geral durante a pan-
demia do Coronavirus e dá outras providências.
 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 O comércio de Bela Vista do Paraíso deverá funcionar da seguinte forma:
 I – Do comércio em geral, incluídos os estabelecimentos que comercializam produtos para 
alimentação animal:
 a) - de segunda as sextas-feiras das 08h00min às 16h00min;
 b) - sábados das 8h00min às 12h00min;
 c) - feriados nacionais, municipais e aos domingos FECHADO.
 II – Dos estabelecimentos comerciais denominados sorveterias:
 a) - diariamente das 13h00 às 21h00min, podendo funcionar inclusive durante os feriados 
nacionais, municipais e aos domingos.
 III – Dos estabelecimentos comerciais denominados clínicas de estética, salões de beleza, 
barbearias e serviços de podologia:
 a) - de segunda as sextas-feiras das 10h00min às 18h00min;
 b) - aos sábados das 08h00min às 18h00min;
 c) - feriados nacionais, municipais e aos domingos FECHADO.
 IV – Dos estabelecimentos que comercializam, doces, salgados e pastéis, os bares, botecos:
 a) - de segunda as sextas-feiras das 09h00min às 19h00min;
 b) - aos sábados das 08h00min às 14h00min;
 c) - feriados nacionais, municipais e aos domingos FECHADO;
 V – Das pizzarias, lanchonetes e lanches:
 a) - de segunda a sábado das 18h00min às 23h00min, com atendimento presencial, res-
peitado o limite de 50% de sua capacidade, demais horários de forma delivery;
 b)  - feriados nacionais, municipais e aos domingos somente no sistema delivery;
 VI – Dos restaurantes:
 a) - diariamente das 11h00min às 14h30min, com atendimento presencial, respeitado o 
limite de 50% de sua capacidade, demais horários de forma delivery;
 VII – As academias e atividades congêneres poderão funcionar no seguinte horário e obe-
decido as seguintes regras:
 a) - de segunda as sextas-feiras das 06h00min às 22h00min;
 b) - aos sábados, feriados nacionais, municipais e aos domingos FECHADO.
 c) - será permitida a participação simultânea, nas aulas, de no máximo 5(cinco) alunos, 
para as atividades de musculação, condicionamento físico, crossfit e semelhantes;
 d) - nas academias em que são ministradas aulas de ginástica e danças praticadas de for-
ma individual, tais como zumba, jump, step e semelhantes, ou em atividades orientadas por profissional 
especializado, praticadas ao ar livre, poderão participar até 10 (dez) alunos simultaneamente;
 e) – Fica VEDADO a pratica de qualquer atividade que envolva crianças e adolescentes 
menores de 16 (dezesseis) anos. 
 Art. 2º Os estabelecimentos comerciais considerados essenciais, já previstos no Decreto 
Municipal nº 40/2020, manterão seus horários regulares de funcionamento.
 Art. 3º Para o exercício das atividades, devem ser obedecidas todas as regras de vigilância 
e saúde emanadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais sobre o tema COVID-19, e no 
caso do Município de Belas Vista do Paraíso, as regras gerais e especificas de cada atividade, já previs-
tas no Decreto Municipal nº 50/2020, sendo sempre obrigatório o uso de mascaras pela população em 
geral em razão do que prescreve a legislação estadual sobre o tema.
 Art. 4º Fica TERMINANTEMENTE PROIBIDA, a pratica de jogos do tipo bilhar, sinuca, 
baralho, bingo e semelhantes nos estabelecimentos comerciais.
 Art. 5º Permanece proibida a realização de festas e eventos particulares realizados em 
salões e áreas de lazer que causem aglomeração de pessoas.
 Art. 6º Permanece proibida a utilização de quadras esportivas e campos de futebol para a 
pratica de atividades esportivas, conforme determinação da Secretaria Estadual da Saúde.
 Art. 7º Os casos omissos serão discutidos e aprovados por resolução especifica do Comitê 
de Crise do Coronavirus.
 Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entrará em vigor na data 
de sua publicação, mantida as demais determinações contidas no Decreto Municipal nº 050/2020.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, em 10 de junho de 2020.

Edson Hipólito Gonçalves              Edson Vieira Brene 
Dir. Depto. de Administração       Prefeito do Município

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2020-ID 1411           
 CONTRATANTE: Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, com sede 
à Rua Joaquim Ladeia nº 150 - Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, inscrito no CGC/MF nº 
76.245.067/0001-58, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu 
mandato e funções, Prefeito Edson Vieira Brene, portador da cédula de identidade R.G. n. º 3.243.909-8 
SSP-PR, inscrito no CPF sob n. º 360.462.489-49
 CONTRATADA: R. B. MARQUES - ME, CNPJ 02.501.446/0001-25, localizada na Estrada Velha 
Marialva/Maringá, Lote 212A-1A, Gleba Ribeirão Aquidaban, no município de Marialva, Estado do Paraná.
 OBJETO: Instalação de Equipamentos para Parque Infantil com Implantação, fornecimen-
to e instalação de banco encosto (3 - unidades), brinquedo gangorra acessível para cadeirantes (1 - uni-
dade), parque infantil de madeira plástica (1 - unidade), conforme Convênio nº 1633/2018 - SEDU. 
 VALOR:   R$ 82.381,51  (oitenta e dois mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um 
centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta da CONTRATADA.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da 
data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias.
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de junho de 2020.
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 08 de junho de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2020-ID 1412           
 CONTRATANTE: Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, com sede 
à Rua Joaquim Ladeia nº 150 - Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, inscrito no CGC/MF nº 
76.245.067/0001-58, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu 
mandato e funções, Prefeito Edson Vieira Brene, portador da cédula de identidade R.G. n. º 3.243.909-8 
SSP-PR, inscrito no CPF sob n. º 360.462.489-49
 CONTRATADA: EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, CNPJ nº 78.440.161/0001-
93, localizada na Rua dos Palmenses, nº 4.537, São Miguel, no município de Curitiba, Estado do Paraná.
 OBJETO: Serviços de Recape Asfáltico em CBUQ, na Rua Floresta, localizadas no Distrito 
de Santa Margarida, Município de Bela vista do Paraíso/PR, conforme Convênio nº 145/2019 - SEDU. 
VALOR: R$ 136.653,57 (cento e trinta e seis mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete 
centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta da CONTRATADA.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do 11° (décimo pri-
meiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no crono-
grama físico-financeiro.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta dias) dias.
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de Junho de 2020
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Bela Vista do Paraíso, 08 de junho de 2020

 O Governo do Para-
ná prepara um novo pacote 
de estímulo à economia que 
deve ser anunciado entre ju-
lho e agosto. A informação 
foi antecipada pelo chefe da 
Casa Civil, Guto Silva, em en-
trevista à rádio CBN Curitiba 
nesta quarta-feira (10). O pa-
cote deve incluir medidas de 
apoio a empresários, à manu-
tenção de a investimentos pri-
vados no Estado e de incen-
tivo às compras de pequenos 
comerciantes pela população.
 “Estamos finalizando 
este pacote com ações para 
fazer a economia circular. 
Nosso grande desafio é sair 
da crise com rapidez”, expli-

cou. Segundo ele, o governo 
está fazendo um trabalho mui-
to forte junto aos empresários 
para que os investimentos 
que estavam previstos pos-
sam ser mantidos.
 “O que estamos de-
senhando agora são ações 
de continuidade de atração 
de investimentos, com menos 
burocracia, mais segurança ju-
rídica para que os investidores 
continuem colocando recursos 
no Paraná, e de financiamento 
ao setor produtivo, facilitando 
o acesso ao crédito para os 
pequenos negócios”, disse.
 Uma grande preocu-
pação do governo são os se-
tores de comércio e serviços, 

que empregam muitas pesso-
as e foram bastante afetados 
pela crise do novo coronaví-
rus. Por isso, as novas medi-
das a serem anunciadas de-
verão conter incentivos para 
que a população compre do 
pequeno comerciante e que 
a escolha recaia em produtos 
paranaenses. “Olhamos para 
toda essa cadeia de desenvol-
vimento para formular o novo 
pacote de estímulo à eco-
nomia. E a determinação do 
governador Ratinho Junior é 
simplificar, desburocratizar os 
financiamentos para alcançar 
o microempresário”, reforçou.

ESTRATÉGIA
 Guto Silva disse que 
a estratégia do governo para 
que o Estado saia rapidamen-
te da crise é somar as novas 
medidas de incentivo, os re-
sultados do agronegócio e 
fortes investimentos públicos.
 “Um grande ativo que 
temos no Paraná é a agricul-
tura. Tivemos uma supersafra, 
que gerou liquidez no interior 
do Estado, onde o agronegó-
cio é forte. O Porto, durante 
a pandemia, bateu recordes 
históricos de movimentação. 
Acreditamos nesse colchão 
de segurança para a retoma-
da econômica”, disse.

OBRAS
 Nos próximos meses, 
afirmou, o governo irá aplicar 
R$ 600 milhões em obras de 
infraestrutura e desenvolvi-
mento urbano, que geram 
muitos empregos rapidamen-
te. Também serão acelerados 
os projetos de concessões

RESPOSTAS RÁPIDAS
 Na entrevista, o che-
fe da Casa Civil destacou que 
durante a pandemia o governo 
deu respostas rápidas com a 
adoção de diversas medidas, 
como a dilação do pagamento 
de ICMS para as micro e peque-
nas empresas e a ampliação do 
crédito. Ele calcula que mais de 
R$ 1 bilhão de recursos estão 
sendo oferecidos pela Fomento 
Paraná e pelo BRDE.
 Somente a Fomento 
Paraná recebeu mais de 28 
mil pedidos de créditos novos 
a partir de 27 de março, quan-
do foi lançado o Programa 
Paraná Recupera, criado para 
apoiar empreendedores infor-
mais, MEIs, micro e pequenas 
empresas. Deste total, quase 
10 mil operações já foram pro-
cessadas e a Fomento agiliza 
a análise dos restantes, ba-
tendo recorde em contratos 
de microcrédito.

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

Governo prepara pacote para 
aquecer a economia

 A Secretaria de Es-
tado da Saúde anuncia nesta 
quarta-feira (10) nove novos 
casos de mortes de macacos 
contaminados pelo vírus da 
febre amarela. Os dados es-
tão no boletim epidemiológico 
quinzenal da febre amarela no 
Paraná. Os macacos não são 
transmissores da doença.
 As epizootias foram 
registradas em municípios 
que fazem parte das Regio-
nais de Saúde de União da 
Vitória e de Pato Branco. O 
município de Porto Vitória 
confirmou 4 mortes; União da 

Vitória, 2; Cruz Machado, 1; 
Bituruna,1 e Mangueirinha, 1. 
 Pela primeira vez a 
circulação viral foi registrada 
na região de Pato Branco, na 
cidade de Mangueirinha.
 O boletim traz dados 
do início de julho de 2019 até 
5 de junho de 2020 e contabi-
liza nesses meses 298 mortes 
confirmadas de macacos con-
taminados pela febre amarela.
 “Estamos próximos 
do final do período sazonal e 
o gráfico sobre as notificações 
de casos de macacos conta-
minados pela doença apre-

senta sinais de redução da 
curva”, afirma o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.
 A Secretaria orienta 
os municípios para que reali-
zem a vacinação com o obje-
tivo atingir o público-alvo uti-
lizando estratégias de busca 
ativa pelas pessoas que ainda 
não foram imunizadas.
 Desde o ano de 2018 
todos os municípios do Esta-
do passaram a ser área de 
recomendação vacinal contra 
a febre amarela diante da cir-
culação viral.
 “E, mesmo sem a con-

firmação de casos humanos 
no período, a recomendação 
da Secretaria é ainda para que 
a população busque a vacina 
contra a febre amarela, na fai-
xa etária entre 9 meses a 59 
anos, 11 meses e 29 dias de 
idade”, ressalta o secretário.
 De janeiro a abril des-
te ano foram vacinadas 29.777 
crianças menores de 1 ano. 
Isso representa 56,65% de 
cobertura acumulada nestes 
meses. Para esta avaliação, o 
Ministério da Saúde considera 
apenas as doses aplicadas em 
menores de um ano.
 “Lembramos ainda 
que o Programa Nacional de 
Imunizações passa por tran-
sição no sistema de informa-
ções para registro de doses 
aplicadas e que este fato 
pode comprometer os dados 
neste momento”, explica Vera 
Rita Maia, chefe da Divisão do 
Programa de Imunização da 
Secretaria.

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

Boletim confirma mais uma região 
com mortes de macacos
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