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Decreto  nº 4605/2018 de 09/10/2018
 
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 669/2017 de 14/11/2017.

 Decreta:

 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$14.558,00 (catorze mil quinhentos e cinqüenta e oito reais), 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
07.002.12.361.0005.6.025. ENSINO FUNDAMENTAL 5% e 25%
   1429 - 4.4.90.52.00.00 135 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   14.558,00
 
    Total Suplementação:                    14.558,00
  
 Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do 
disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;
 
 Receita: 1.7.1.8.05.91.00.00000000  Fonte: 135                    14.558,00
     Total da Receita:             14.558,00

 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  09 de outubro de 2018.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeito

PORTARIA 028/2018

 RONDINELE BELUCI MEIRA Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, fazendo uso de suas atribuições que são conferidas por lei, especialmente o conti-
do, no Art. 29 - inciso XXVI 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 Paraí-
so, Estado do Paraná, no dia 15 de Outubro de 2018, devido ao aniversário do município comemorado 
no dia 16 de Outubro. 

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 09 DE OUTUBRO DE 2018.

RONDINELE BELUCI MEIRA
Presidente

ELISETE FERNANDES VILAÇA AMARAL
1º Secretário

 Publique-se.

Com 238,5 milhões de toneladas, 
Conab estima recorde da safra de grãos
 O Brasil pode alcançar mais uma safra recorde de 
grãos no período 2018/2019, ao colher 238,5 milhões de to-
neladas. Levantamento apresentado hoje (11) pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab) mostra incremento 
de até 10,6 milhões de toneladas em relação ao período 
anterior. Em relação à área total de cultivo, a estimativa de 
aumento é de 2,3%, podendo ocupar mais de 63 milhões de 
hectares.
 “Há duas coisas que podem nos levar a esses nú-
meros. A primeira é o agricultor tomar a decisão de plantar, 
e os financiamentos chegarem a tempo – 40% oriundos de 
fontes públicas – para ele comprar sementes e insumos e 
ele plantar no dia certo de acor-
do com a recomendação de 
Embrapa e outros órgãos téc-
nicos”, disse o ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi.
 Maggi lembrou que as 
mudanças de clima nos últi-
mos anos causaram inseguran-
ças entre produtores, mas disse que as 
tecnologias tem garantido mais informações no campo. “Os 
produtores podem se programar melhor e se São Pedro que 
é o dono da torneira regar direitinho teremos esse resulta-
do”, completou.

Soja
 A estimativa de safra de grãos recorde é impulsiona-
da principalmente pelo cultivo da soja que deve ficar entre 
117 milhões e 119,4 milhões de toneladas, seguida da de 
milho (91,1 milhões de toneladas). A primeira safra de milho 
pode chegar a 27,3 milhões de toneladas, enquanto a se-
gunda safra é estimada em até 63,7 milhões de toneladas.
 Os resultados da produção de milho dependem prin-
cipalmente da normalização das chuvas, assim como a área 
plantada.
 Outras culturas que devem se destacar na próxima 
safra são as de algodão – com bom desempenho das cota-
ções da pluma no mercado –, além do amendoim, feijão e 
girassol.

Fertilizantes
 O ministro lembrou que a retomada da venda de fer-
tilizantes, mesmo após as consequências da greve dos cami-
nhoneiros, pode aumentar a possibilidade de a estimativa de 
recorde se confirmar. “Havia dúvida se o fertilizante já nego-
ciado chegaria e quem arcaria com o frete. Grande parte das 
empresas bancou a diferença, passando o ônus para a indús-
tria. O que não estava negociado os produtores assumiram.”

EUA x China
 Perguntado dos impasses entre as potências China 
e Estados Unidos, Maggi voltou a afirmar preocupação com 
consequências próximas. Segundo ele, essa divergência 
tem garantido ganhos superiores aos produtores brasileiros, 
“mas apenas em função da guerra”, porém com impactos 
paralelos. “Se eu ganho mais pela soja agora, o produtor de 
suínos está pagando mais [para alimento dos animais]. Isso 
afeta nosso mercado de proteína animal”, exemplificou.

Mega-Sena acumula 
e prêmio vai a R$ 27 
milhões
 Nenhum apostador acertou as seis dezenas do con-
curso 2.086 da Mega-Sena, realizado hoje (10) em Joaçaba 
(SC). As dezenas sorteadas foram:

04 - 35 - 43 - 46 - 47 - 53
 A quina teve 33 apostas ganhadoras, com prêmio de 
R$ 68.459,21 cada. A quadra teve 4.355 apostas contempla-
das, cada uma irá receber R$ 741,07.
 O próximo concurso será no sábado (13), com prêmio 
estimado em R$ 27 milhões.
 As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) 
do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela 
Caixa em todo o país. A aposta mínima, com seis dezenas, 
custa R$ 3,50.

Inflação da terceira idade é de 
0,69% no terceiro trimestre

 O Índice de Preços ao Consumi-
dor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede 
a variação de preços da cesta de consumo 
de pessoas com mais de 60 anos de ida-
de, registrou no país inflação de 0,69% no 
terceiro trimestre deste ano, inferior aos 
2,3% do segundo trimestre. Segundo a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-3i 
é de 5,15% em 12 meses.
  A principal contribuição para a 
queda da taxa do segundo para o ter-
ceiro trimestre deste ano partiu do grupo 
alimentação, que passou de 2,50% para 
-1,57%.
 O item que mais influenciou o 
comportamento desta classe de despesa 
foi composto por hortaliças e legumes, 
com queda de preços de 31,93% no ter-
ceiro trimestre.
 Também contribuíram também 
para a redução da taxa do IPC-3i os grupos 
habitação (de 3,08% para 1,74%), saúde e 
cuidados pessoais (de 2,55% para 1,20%), 
transportes (de 2,39% para 0,73%) e ves-
tuário (de 1,05% para -0,55%).
 Ao mesmo tempo, três grupos ti-

veram aumento da taxa: 
educação, leitura e re-
creação (de -0,98% para 
2,21%), comunicação 
(de 0,09% para 0,22%) 
e despesas diversas (de 
0,35% para 0,66%).


