
jornal da cidade • edição 2244 • 20 de Outubro de 2020.

Decreto Municipal 
libera e regulamenta realização 

de festas e eventos em 
Bela Vista do Paraíso

 A realização de co-
memorações, festas, eventos 
e quaisquer outras atividades 
similares, nos salões, cháca-
ras e clubes sociais de Bela 
Vista do Paraíso está permiti-
da, desde que com público de 
até 30 pessoas. A autorização 
foi dada pelo Decreto Munici-
pal nº 136/2020, assinado na 
quinta-feira (15/10), após de-
cisão do Comitê de Crise do 
Coronavírus.
 Os clubes sociais 
também poderão operar ati-
vidades já permitidas e regu-
lamentadas pelos decretos 
municipais ainda vigentes, 
tais como restaurantes, lan-
chonetes e outras. A prática 
de esportes individuais está 
permitida, sendo proibida a 
prática de atividades esporti-
vas coletivas.
 O funcionamento de 
clubes sociais está condicio-
nado ao rigoroso atendimento 
de todas as normas sanitárias 
e de saúde pública aplicáveis. 
Esses estabelecimentos tam-
bém serão responsáveis por 
fiscalizar e exigir de seus fre-
quentadores o estrito cumpri-
mento das regras determina-
das. Veja quais são:

REGRAS PARA OS 
ESTABELECIMENTOS

 I - recomendação de 
afastamento de empregados, 
contratados e prestadores de 
serviços idosos, portadores 
de doenças crônicas (dia-
betes insulinodependentes, 
cardiopatia crônica, doenças 
respiratórias crônicas gra-
ves, imunodepressão, etc), e 
gestantes de risco, adotando 
sistema remoto de trabalho 
(home office);
 II - recomendação 
à não frequência de idosos, 
portadores de doenças crôni-
cas (diabetes insulinodepen-
dentes, cardiopatia crônica, 
doenças respiratórias crôni-
cas graves, imunodepressão, 
etc.), e gestantes de risco;
 III - fornecimento de 
máscaras de proteção me-
cânica para todos os con-
tratados, preferencialmente 
confeccionadas em tecido, 
em número suficiente ao fim 

que se destina, exigindo e 
fiscalizando sua correta utili-
zação, ficando proibido o uso 
de máscaras cirúrgicas, sem 
prejuízo do fornecimento dos 
devidos EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual);
 IV - utilização de ter-
mômetro de medição instan-
tânea por aproximação, sem 
contato físico, na portaria de 
entrada do estabelecimento, 
impedindo o acesso de todo 
aquele que apresentar tem-
peratura igual ou maior que 
37,8ºC;
 V - limitação à utiliza-
ção simultânea de, no máxi-
mo, 50% da capacidade total 
do local, bem como do acesso 
simultâneo a qualquer espa-
ço, para quaisquer atividades, 
adotando efetivas medidas 
de controle de modo a evitar 
aglomeração de pessoas;
 VI - exigência de uso 
de máscaras de proteção 
mecânica, preferencialmente 
confeccionadas em tecido, 
de todos aqueles que aden-
trarem às dependências do 
estabelecimento, e por todo 
tempo enquanto lá permane-
cerem;
 VII - disponibilização 
de álcool em gel 70%, na en-
trada no estabelecimento e 
em demais locais estratégi-
cos e de fácil acesso, princi-
palmente no acesso a cada 
espaço, para uso de todos 
aqueles que adentrarem às 
dependências do estabeleci-
mento;

 VIII - disponibilização 
e manutenção de sanitários 
com água e sabonete líquido, 
álcool em gel, toalhas descar-
táveis de papel não reciclado 
ou sistema de secagem das 
mãos com acionamento auto-
mático;
 IX - higienização con-
tínua das superfícies de toque 
(balcões, mesas, cadeiras, 
aparelhos de telefone, com-
putadores, portas, maçanetas, 
trincos, corrimãos, etc.), duran-
te todo o período de funciona-
mento, preferencialmente com 
álcool 70%;
 X - higienização con-
tínua das áreas de uso co-
mum, bem como nos de uso 
restrito de maior acesso e 
circulação, como vestiários, 
banheiros, portarias e etc., 
preferencialmente com álcool 
70%;
 XI - proibição de práti-
ca de esportes coletivos e de 
qualquer outra atividade que 
exija ou proporcione contato 
físico e/ou proximidade menor 
que 2 (dois) metros;
 XII - proibição de uti-
lização de dispensadores de 
água que exigem aproximação 
da boca para ingestão, deven-
do ser lacrados em todos os 
bebedouros, permitindo-se o 
funcionamento apenas do dis-
pensador de água para copos/
garrafas;
 XIII - obrigatoriedade 
de utilização de copos des-
cartáveis ou garrafas indivi-
dualizadas, exigindo-se dos 

usuários, extremo cuidado de 
forma a evitar o contato do 
recipiente com o dispensador 
quando do abastecimento;
 XIV - fixação de car-
tazes e/ou informativos em 
todas as bancas/barracas, 
em local de fácil visualiza-
ção, contendo orientações de 
combate e prevenção da CO-
VID-19, principalmente acer-
ca de necessidade de uso de 
máscaras e constante higieni-
zação das mãos, bem como 
da necessidade de se obser-
var o distanciamento social e 
evitar qualquer aglomeração;
REGRAS PARA OS ASSO-

CIADOS E 
FREQUENTADORES

 I - chegar ao local 
preferencialmente já devida-
mente trajado para suas ati-
vidades, deixando-o, ao final 
das atividades, com os mes-
mos trajes, evitando qualquer 
troca de roupa no local;
 II - utilizar equipa-
mento próprio durante as ati-
vidades físicas, sendo vedado 
qualquer compartilhamento;
 III - frequente higieni-
zação das mãos com álcool 
70%, inclusive durante as ati-
vidades, sempre que possí-
vel;
 IV - levar consigo 
somente pertences pessoais 
indispensáveis à prática das 
atividades pretendidas;
 V - priorizar ativi-
dades de curta duração, de 
modo a permanecer no local, 
pelo menor tempo possível.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 A VILELA & MACHADO LTDA CNPJ: 
78.907.771/0018-00 torna público que recebeu do IAT, a Li-
cença de Operação para BENEFICIAMENTO DE GRÃOS, 
RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZA-
ÇÃO DE CEREAIS, LICENÇA Nº 107321-R1 instalada na 
ROD PR 160, SN PQUE INDUSTRIAL, NA CIDADE DE 
SERTANEJA-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 A VILELA & MACHADO LTDA CNPJ: 
78.907.771/0018-45 torna público que requereu  do IAT, a 
Renovação de Licença de Operação para BENEFICIAMEN-
TO DE GRÃOS, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, CO-
MERCIALIZAÇÃO DE CEREAIS instalada na ROD PR 160, 
SN PQUE INDUSTRIAL, NA CIDADE DE SERTANEJA-PR.

setenta e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.002.12.361.0002.5.301. AQUISIÇÃO DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE   
  ESCOLAS, CRECHES, ABRIGOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS
846 - 4.4.90.51.00.00 03107 OBRAS E INSTALAÇÕES                                               147.470,78
  Total Suplementação:                       147.470,78
 Artigo 2º - Como Recurso  para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do dis-
posto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em  19 de outubro de 2020.
 ROBERTO GALIARDO COSTA BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
 SECRETARIO DE FAZENDA PREFEITA MUNICIPAL

Fonte: https://www.pmbvista.pr.gov.br

 A Caixa segue hoje 
(20) com o pagamento da 
segunda parcela do auxílio 
emergencial residual para be-
neficiários do Bolsa Família. 
Nesta terça-feira, a parcela 
será liberada para benefici-
ários com NIS (Número de 
Identificação Social) final 2.
 Ao todo, mais de 16 
milhões de pessoas cadas-
tradas no programa Bolsa 
Família foram consideradas 
elegíveis para a segunda par-
cela do auxílio emergencial 
residual e receberão, no total, 
R$ 4,2 bilhões durante o mês 
de outubro.
 O pagamento da par-
cela segue o calendário habi-
tual do Bolsa Família. O valor 

do programa é complemen-
tado pelo auxílio emergencial 
até chegar a R$ 300 ou até R$ 
600, no caso de mulher prove-
dora de família monoparental. 
Se o valor do Bolsa Família 
for igual ou maior que R$ 300 
ou R$ 600, o beneficiário re-
ceberá o benefício de maior 
valor.

Próximos pagamentos
 Amanhã (21), rece-
bem a parcela residual os 
beneficiários do Bolsa Famí-
lia com NIS final 3. Os paga-
mentos seguem até o dia 30 
de outubro, com exceção do 
final de semana quando não 
há liberação de recursos. Os 
últimos a receber são os be-
neficiários com NIS final 0.

Caixa paga auxílio 
emergencial para 
beneficiários do 

Bolsa Família

Saques
 A partir desta terça-
feira, cerca de 4 milhões de 
beneficiários do auxílio emer-
gencial nascidos em outubro 
podem sacar ou transferir os 
recursos da poupança social 
digital. Esses beneficiários 
não têm Bolsa Família. Fo-
ram creditados R$ 2,6 bilhões 
para esse público no Ciclo 2 
de pagamentos.
 Para fazer o saque, é 
preciso fazer o login no App 
Caixa Tem, selecionar a op-
ção saque sem cartão e gerar 

código de saque. Depois, o 
trabalhador deve inserir a se-
nha para visualizar o código 
de saque na tela do celular, 
com validade de uma hora. O 
código deve ser utilizado nos 
caixas eletrônicos da Caixa, 
nas unidades lotéricas ou nos 
correspondentes Caixa Aqui.
 A Caixa reforça que 
não é preciso madrugar nas 
filas à espera de atendimen-
to. Todas as pessoas que 
comparecerem, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 13h, se-
rão atendidas no mesmo dia.

Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br

 Número final do NIS Data de pagamento
 1   19 de outubro
 2   20 de outubro
 3   21 de outubro
 4   22 de outubro
 5   23 de outubro
 6   26 de outubro
 7   27 de outubro
 8   28 de outubro
 9   29 de outubro
 0   30 de outubro


