
•  O destaque para esta sexta-feira é para o aumen-
to do calor para a maioria das regiões paranaenses. 
Mesmo no Sudoeste onde o dia amanheceu com 
temperaturas baixas, por lá as temperaturas mínimas 
oscilaram em torno dos 14 °C, rapidamente, com o sol, 
aumentam significativamente.
Mín:  16° C em Curitiba
Máx: 31° 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 municípios, pelos Correios (Edi-
ção Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
01/03/19................................. R$ 67,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/03/19.................................R$ 31,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/03/19................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio deu inicío oficialmente na segunda-feira, 
dia 25, ao planejamento para o aniversário da cidade este ano.
 Participaram de uma reunião os representantes dos setores de turismo, financeiro, 
cultura, educação, social e comunicação da Administração Municipal, além de representantes 
da sociedade organizada para formar uma comissão que ficará responsável em organizar os 
festejos alusivos ao 1° de Maio.
 Os encontros e reuniões à partir de agora serão constantes, com objetivo de formar 
um cronograma de atividades. Os boletins e novidades serão informados a população, para 
que possam participar e acompanhar as atividades previstas até sua realização.

Aniversário de Primeiro de Maio
começa a ser planejado

Paraná cria 26,6% dos empregos abertos no País em janeiro
 O Paraná abriu 
9.145 novas vagas no 
mercado formal de tra-
balho em janeiro. Este 
saldo equivale a 26,6% 
do total de 34.313 pos-
tos de trabalho criados 
no País. Os dados são 
do Cadastro Geral de 
Empregados e Desem-
pregados (Caged), di-
vulgados na quinta-feira 
(28) pela Secretaria Es-
pecial de Previdência e 
Trabalho do Ministério 
da Economia.
 “É mais um in-
dicador positivo da eco-
nomia paranaense. O 
Governo do Estado está 
trabalhando forte para 
criar um ambiente que 
favoreça cada vez mais 
a geração de empre-
gos", afirma o secretá-

rio da Justiça, Família 
e Trabalho, Ney Lepre-
vost.
 O saldo para-
naense é resultado de 
104.415 contratações 
e 95.270 desligamen-
tos no primeiro mês de 
2019. Em números ab-
solutos de geração de 
empregos, o Paraná foi 
o quinto no ranking na-
cional, atrás de Santa 
Catarina, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Mato 
Grosso.
 “É o segundo 
melhor resultado para 
janeiro desde 2015”, 
destaca o economista 
Alexandre Chaves, do 
Observatório do Traba-
lho da Secretaria Esta-
dual de Justiça, Família 
e Trabalho. O melhor 

desempenho foi verifica-
do em 2018, com 11.637 
novas vagas.
 “O resultado 
positivo para o mês de-
monstra continuidade na 
geração de empregos, 
depois do ano de 2018 
ter fechado com 40 mil 
novas vagas, apesar do 
saldo negativo de 26 mil 
postos de trabalho em 
dezembro”, avalia Cha-
ves.
 SETORES E 
OCUPAÇÕES– Quatro 
dos oito setores de ativi-
dade econômica tiveram 
índices positivos no Es-
tado no mês passado. A 
performance foi alavan-
cada pelos segmentos 
de serviços (5.497 no-
vos empregos formais), 
indústria de transforma-

ção (4.099) e constru-
ção civil (2.595 novos 
empregos).
 As ocupações 
com maiores saldos no 
Paraná foram: alimenta-
dores de linha de produ-
ção (2.002), ajudantes 
de obras civis (1.255) e 
escriturários (1.123).
 CIDADES – 
Curitiba foi a terceira ci-
dade do País em núme-
ro de empregos criados 
em janeiro (3.534), atrás 
somente de Vacaria 
(RS), com 5.223, e Dou-
rados (MS), com 4.441. 
São Paulo abriu 3.434 
vagas.
 Além da capital, 
as cidades do Estado 
que mais geraram vagas 
formais no último mês 
foram: Maringá (1.227), 

Cascavel (737), Londri-
na (659) e Rio Negro 
(383).
 Entre as nove 
regiões metropolitanas 

do País, a de Curitiba 
teve o melhor resultado 
nacional em quantidade 
de empregos criados 
(4.807). Devido ao exce-

lente resultado dos esta-
dos do Sul, a região teve 
o maior saldo em janeiro 
(41.733), superando a 
Sudeste (6.485).

Sala do Empreendedor já fez 
mais de nove mil atendimentos

 A Sala do Empre-
endedor de Londrina está fe-
chando o primeiro bimestre 
de 2019 com uma significativa 
ampliação no número de aten-
dimentos prestados aos contri-
buintes. Em janeiro e fevereiro 
deste ano, foram registrados 
aproximadamente 9.340 servi-
ços realizados no local, quan-
tidade quase três vezes maior 
que o total de atendimentos 
feitos no mesmo período em 
2018, quando o balanço ficou 
em 3.500. 
 O espaço é especial-
mente direcionado ao Micro-
empreendedor Individual (MEI) 
e pessoas interessadas em 
constituir seu próprio negócio 
como pequeno empresário. 
Uma vez ali, o público recebe 
todo o suporte técnico, capa-
citações e orientações neces-
sárias e pode formalizar sua 
empresa, solicitar alvarás, tirar 
dúvidas e regularizar sua situ-
ação de MEI junto à Receita 
Federal, entre outros serviços 
disponíveis.
 Neste primeiro bimes-
tre, a demanda que vem ge-
rando o maior fluxo de serviços 
no local são os procedimentos 
para a Declaração Anual do 
Simples Nacional (DASN), que 
correspondem a 1.932 regis-
tros até agora. A declaração 
deve ser obrigatoriamente feita 
pelos MEIs e em 2019 o prazo 
final é dia 31 de maio, referente 
ao exercício do ano anterior. 
 Apenas durante a 
Semana DASN, iniciativa com 
foco nos atendimentos referen-
tes à Declaração Anual, a Sala 
do Empreendedor registrou 
mais de 700 atendimentos. As 

ações ocorreram de 11 a 22 de 
fevereiro, em parceria com o 
Sebrae/PR, que cede consul-
tores para intensificar o auxílio 
ao público. 
 Houve, também, aten-
dimentos individualizados e 
consultorias nos assuntos de 
Marketing e Finanças. 
 Somente na Sala do 
Empreendedor, mais de 110 
Microempreendedores Indivi-
duais formalizaram sua empre-
sa em 2019. As solicitações de 
alvarás e demais serviços rela-
cionados a esta área somam 
630 atendimentos no primeiro 
bimestre. O MEI pode fazer 
esse tipo de pedido concomi-
tantemente ao processo de 
formalização de sua empresa 
ou depois de já ter dado entra-
da pelo sistema nacional, no 
endereço www.portaldoempre-
endedor.gov.br . Atualmente 
existem cerca de 22 mil MEIs 
cadastrados em Londrina.
 De acordo com a 
gerente da Sala do Empre-
endedor, Nilceia Vertuan, o 
crescimento nos atendimentos 
gerais se deve à intensificação 
do estímulo aos MEIs, maior 
controle interno, estreitamen-
to da parceria com o Sebrae 
e divulgação mais ampla das 
atividades. "No ano passado, 
também iniciamos uma agen-
da fixa de palestras para iniciar 
o contato com os interessados 
em abrir sua microempresa. 
Essa ação vem se consoli-
dando, uma vez que a procura 
é alta e a mobilização de um 
público maior em um único 
momento, no lugar de vários 
atendimentos únicos, também 
facilita nossos atendimentos 

para essa finalidade. As pales-
tras continuarão durante todo o 
ano", disse. 
 Palestras – A Sala 
do Empreendedor está pro-
movendo palestras semanais 
gratuitas para quem deseja in-
gressar no MEI. Até o momen-
to, foram feitas 7 atividades em 
2019, com participação de cer-
ca de 475 pessoas, perfazendo 
a média de 60 a 70 participan-
tes por dia. 
Podem participar tanto aque-
las pessoas que nunca tiveram 
empresa ou comércio e, por-
tanto, precisam desse primeiro 
contato, como quem já trabalha 
no setor empresarial mas pre-
tende atuar por conta própria 
como pequeno empresário.
 A apresentação traz 
esclarecimentos sobre o que 
é o MEI, conforme as disposi-
ções da Lei Complementar nº 
128, de 2008, que criou este 
mecanismo. Dentre diversos 
tópicos, é apontado quem pode 
aderir, a documentação neces-
sária, vantagens e benefícios, 
valores e declarações anuais, 
obtenção de alvarás, baixa de 
empresas, entre outros aspec-
tos importantes. 
 Atendimentos – O es-
paço fica aberto de segunda a 
sexta-feira, das 12 às 18 horas. 
Funciona no saguão da sede 
administrativa da Prefeitura de 
Londrina, na Avenida Duque 
de Caxias, 635. Geralmente, 
a retirada de senhas vai até as 
17 horas. 
 Para a formalização 
de MEIs, os atendimentos de-
vem ser agendados. O telefo-
ne para contato é o (43) 3372-
4108.


