
• A quinta-feira será marcada por mais um dia de 
tempo estável, sem chuvas e com baixos índices de 
umidade relativa do ar (abaixo dos 50%) no interior 
do estado.

Mín:  11° C em Curitiba
Máx: 28° C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 30,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 50,00 nos demais muni-
cípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores 
para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
13/06/19................................. R$ 69,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/06/19.................................R$ 28,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/06/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Decreto nº 59/2019 de 12/06/2019 
 Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências. 
 O Prefeito Municipal de BELA VISTA DO PARAISO, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1268/2019 de 07/06/2019. 
 Decreta: 
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias. 
 Suplementação      
 01.000.00.000.0000.0.000. CÂMARA MUNICIPAL   
 01.001.00.000.0000.0.000. LEGISLATIVA   
 01.001.01.031.0001.2.003.  Manter as Atividades Administrativas da Câmara  
 21 - 3.1.90.05.00.00  1001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 
   SERVIDOR OU DO MILITAR                     50.000,00 
 22 - 3.3.90.34.00.00  1001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                40.000,00 
 23 - 3.3.90.36.00.00 
 24 - 3.3.90.39.00.00  DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 
 1001   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
   FÍSICA                                                                         10.000,00 
 1001   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
   JURÍDICA                                                                    20.000,00 
  Total Suplementação:                                                                 120.000,00 
 Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste 
 Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme 
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 
 Redução      
 01.000.00.000.0000.0.000. CÂMARA MUNICIPAL   
 01.001.00.000.0000.0.000. LEGISLATIVA   
 01.001.01.031.0001.1.001. Investimentos - Câmara Municipal   
 1 - 4.4.90.51.00.00  1001 OBRAS E INSTALAÇÕES                     50.000,00 
 2 - 4.4.90.52.00.00  1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    20.000,00 
 01.001.01.031.0001.2.003.  Manter as Atividades Administrativas da Câmara    
 11 - 3.1.90.11.00.00  1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
   PESSOAL CIVIL                                                          50.000,00 
   Total Redução:                                           120.000,00 
  Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 
  Edifício da Prefeitura Municipal de BELA VISTA DO PARAISO , Estado do Paraná, em 12 
de junho de 2019. 

EDSON VIEIRA BRENE 
Prefeito 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
 SANDRA SIQUEIRA HIGUCHI torna público que 
recebeu do IAP, a Licença Prévia para Avicultura de corte 
nº 160342, com vencimento em 30/05/2021 a ser implan-
tada no sitio Suzuka, na estrada Sertanópolis Água do 
Piza, 4 KM, município de Sertanópolis, estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO

 SANDRA SIQUEIRA HIGUCHI torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Avicultura de 
corte a ser implantada no sitio Suzuka,  na estrada Sertanó-
polis Água do Piza, 4 KM, município de Sertanópolis, estado 
do Paraná.

Governo prepara bases para criar 500 mil empregos no Estado
 O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior parti-
cipou nesta quinta-feira (13), 
no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado do 
Paraná (Fiep), do lançamen-
to do programa Mobilização 
pelo Emprego e Produtivida-
de para Todos A iniciativa é 
do Ministério da Economia, 
em parceria com os governos 
estaduais e o Sebrae.
 Ratinho Junior apre-
sentou as principais iniciati-
vas do Estado para alavan-
car a economia paranaense 
e afirmou que a expectativa 
é criar 500 mil novos empre-
gos Paraná nos próximos 
quatro anos. Ele destacou, 
como base da retomada da 
economia estadual, o bom 
ambiente político no Estado, 
os investimentos em infraes-
trutura e o apoio do Estado à 
tecnologia e inovação.
 “O Estado está mo-
tivado para fazer mais inves-
timento e, automaticamente, 
gerar mais empregos, sempre 
apostando em um setor produ-
tivo muito inovador”, afirmou 
o governador na solenidade, 
com a presença de Carlos 
Alexandre da Costa, secretá-
rio especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia.
 O governador afir-
mou que essas premissas 
conduziram o Estado a se 
posicionar como o quarto 
lugar na geração de postos 
de trabalho no primeiro qua-
drimestre - com 37.876 no-
vos empregos formais, atrás 
apenas de São Paulo, Minas 
Gerais e Santa Catarina.
 Além disso, ressaltou 
Ratinho Junior, o Paraná foi 
o terceiro do País que mais 
gerou vagas nos pequenos 
negócios em abril, um dos 
principais focos do programa 
federal. Foram om 8.464 no-
vos empregos – apenas nos 

primeiros quatro meses des-
te ano, as empresas de micro 
e pequeno porte representa-
ram 69% da geração de va-
gas (26.304 postos criados).

NOVAS INICIATIVA
  O Governo do Es-
tado desenvolve três novos 
programas para seguir na es-
calada da abertura de postos 
de trabalho. O Paraná mais 
Empregos quer levar oportu-
nidades para as 50 cidades 
com menor Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH). 
Nesses municípios haverá 
subsídio de energia e juros 
com taxas mais baixas, via 
Fomento Paraná ou Banco 
Regional de Desenvolvimen-
to do Extremo Sul (BRDE), 
para investimento, criando 
bolsões de emprego.
 Outro ponto mira o 
apoio ao empreendedorismo 
feminino, com linhas de crédi-
to facilitadas por meio da Pa-
raná Fomento para mulheres 
que querem iniciar ou ampliar 
atividades e negócios.
 A terceira iniciativa, o 
Banco do Agricultor Parana-
ense, consiste em uma linha 

de financiamento, também 
com recursos do BRDE e da 
Fomento Paraná, que apoie 
a inovação e sustentabilida-
de na agricultura e o desen-
volvimento tecnológico em 
micro, pequenas e médias 
empresas inovadoras.
 Segundo o governa-
dor Ratinho Junior o governo 
também dará apoio ao de-
senvolvimento do setor turís-
tico e para reforçar a atuação 
das cooperativas. “É o mo-
mento de unir esforços para 
que o Paraná possa continu-
ar crescendo”, disse o gover-
nador.

PROGRAMA FEDERAL
 O Paraná é o terceiro 
Estado a receber o programa 
Mobilização pelo Emprego e 
Produtividade para Todos. O 
programa quer mapear os en-
traves que prejudicam o de-
senvolvimento da economia 
local e apresentar soluções 
em prol da competitividade.
 A proposta chegará 
a todas as unidades da Fe-
deração para traçar medidas 
– em conjunto com empresá-
rios, empreendedores, gesto-

res públicos estaduais e mu-
nicipais – para a retomada do 
crescimento econômico.
 Ratinho Junior refor-
çou a disposição do Paraná 
em atuar com o governo fe-
deral em prol da geração de 
empregos e reiterou a preo-
cupação da administração 
estadual com a retomada do 
crescimento da economia do 
País e a consequente dimi-
nuição do desemprego no 
País. “O Poder Público tem 
que colaborar com o setor 
produtivo, buscando a mo-
dernização”, disse ele.
 O secretário espe-
cial, Carlos Alexandre da 
Costa, afirmou que o gover-
nador é um grande parceiro 
no projeto de simplificar a 
vida das empresas e melho-
rar o ambiente de negócios. 
“A verdade é que o empresá-
rio brasileiro é um herói, que 
ao longo dos anos sobrevive 
apesar de todos os proble-
mas burocráticos”, acrescen-
tou.

PREVIDÊNCIA 
 O presidente da 
Fiep, Edson Campagnolo, 

aproveitou a oportunidade 
para reforçar o apoio do se-
tor produtivo à reforma da 
Previdência. Ele apresentou 
um documento que prega 
o “apoio incondicional para 
melhorar o ambiente de ne-
gócios, criando um ciclo vir-
tuoso da economia”.

APLICATIVO
 Na solenidade, o Go-
verno Federal lançou também 
o web aplicativo Mobiliza Bra-
sil – canal pelo qual qualquer 
cidadão pode sugerir melho-
rias para o ambiente de negó-
cios de sua localidade.
 A ferramenta já está 
disponível (mobilizabrasil.
economia.gov.br) e permite 
reunir sugestões e organizar 
dados que servirão de sub-
sídios para a elaboração de 
políticas públicas.
 Desde o dia 3 de 
maio, quando foi ao ar, o web 
aplicativo já recebeu mais 
de 10 mil participações. “É 
uma cruzada em busca de 
soluções para descomplicar 
o Brasil. O País está come-
çando a destravar”, ressaltou 

o diretor do Sebrae nacional, 
Carlos Melles.

PRESENÇAS – Participaram 
do lançamento o secretá-
rio nacional de Desenvolvi-
mento, Indústria, Comércio, 
Serviços e Inovações, Caio 
Megale; o superintenden-
te da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior do Paraná, 
Aldo Bona; o secretário de 
Estado da Segurança Públi-
ca, Rômulo Marinho Soares; 
o diretor de Operações do 
BRDE, Wilson Bley Lipski; o 
diretor-Presidente da Agên-
cia Paraná de Desenvolvi-
mento, Eduardo Bekin; o pre-
sidente do sistema Ocepar 
e coordenador do G7, José 
Roberto Ricken; o diretor 
duperintendente do Sebrae
-PR, Vitor Roberto Tioqueta; 
o presidente da Associação 
Comercial do Paraná (ACP), 
Gláucio Geara; o presidente 
da Fetranspar, Sergio Ma-
lucelli, e os deputados esta-
duais Galo, Delegado Recal-
catti, Soldado Adriano José e 
Subtenente Everton.

Setor de serviços cresce 0,3% de março 
para abril, diz IBGE

 O volume do se-
tor de serviços cresceu 
0,3% na passagem de 
março para abril deste 
ano, segundo dados di-
vulgados hoje (13) pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). A alta não recu-
pera, no entanto, a perda 
acumulada de 1,8% nos 
três primeiros meses do 
ano.
 Na comparação 
com abril do ano passa-
do, houve uma queda de 
0,7% no setor. No acu-

mulado do houve alta de 
0,6% e, no acumulado 
de 12 meses, um cresci-
mento de 0,4%.
 Na passagem 
de março para abril, três 
das cinco atividades pes-
quisadas tiveram alta no 
volume, com destaque 
para serviços de infor-
mação e comunicação 
(0,7%). Também houve 
crescimentos nos ser-
viços profissionais, ad-
ministrativos e comple-
mentares (0,2%) e nos 
serviços prestados às 

famílias (0,1%).
 Por outro lado, ti-
veram recuo os transpor-
tes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio 
(-0,6%) e os outros servi-
ços (-0,7%).
 A receita nominal 
do setor de serviços teve 
crescimentos de 0,8% na 
comparação com março 
deste ano, de 3,4% na 
comparação com abril 
do ano passado, de 4% 
no acumulado do ano e 
3,4% no acumulado de 
12 meses.


