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 VALOR: R$ 14.351,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e um reais)
 VIGENCIA: 31/12/2019
 REFERÊNCIA: Inexigibilidade nº 1/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Aparecida Rossi dos Reis
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 09 de abril de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

INEXIGIBILIDADE Nº 1/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2019

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: IVAIR ALVES DE CAMPOS
 OBJETO: Credenciamento de grupos formais e informais de agricultores e empreendedo-
res rurais, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar.
 VALOR: R$ 13.988,25 (treze mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
 VIGENCIA: 31/12/2019
 REFERÊNCIA: Inexigibilidade nº 1/2019
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 FISCAL DO CONTRATO: Geisislaine Aparecida Rossi dos Reis
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 12 de abril de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

Em 100 dias, Governo pavimenta 
188 km de ruas no Paraná

 Em 100 dias de go-
verno, a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urbano 
e o Paranacidade pavimen-
taram 188 km de ruas em 
diferentes municípios do Pa-
raná. Foram feitas vias com 
pavimentação asfáltica nova, 
com pedras irregulares, la-
jotas, recape, urbanização e 
estradas vicinais.
 "Os 100 primeiros 
dias deram a oportunidade 
de mostrar o ritmo que vamos 
impor nesta administração 
pública. Meu governo tem um 
tripé: gestão eficiente, pla-
nejamento, em especial na 
infraestrutura, e visão social 

forte. Queremos que as pes-
soas mais humildes tenham 
uma vida melhor", enfatizou 
o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior, em entrevista 
coletiva em Londrina, duran-
te interiorização do Governo 
do Paraná. 
 Neste período, a 
Secretaria já promoveu 556 
ações, distribuídas em todas 
as Regiões do Paraná, com 
investimentos de um total 
de R$ 277.611.574,71 para 
obras e serviços diversos. 
Dessas atividades, 34 ações 
tiveram suas licitações au-
torizadas, 34 contaram com 
aprovação técnica, 02 foram 

homologadas, 20 já estão 
contratadas, 18 programa-
das, 112 estão em obras e 
336 concluídas. 
 O secretário esta-
dual do Desenvolvimento 
Urbano, João Carlos Orte-
ga, destacou que o Estado 
observa as necessidades de 
cada município. "Os recursos 
autorizados são para a com-
pra de veículos, caminhões e 
maquinário pesado, além de 
obras que impactam direta-
mente na vida das pessoas, 
como a pavimentação de 
ruas e construção de espa-
ços de lazer", disse.

OUTRAS OBRAS 

 Os números também 
mostram que há um total de 
06 Barracões Industriais; 14 
Meus Campinhos; 09 Pra-
ças; 02 Ginásios de Espor-
tes, reformados; 01 Parque; 
03 Quadras de Esportes, 
das quais duas são novas; 
04 Terminais de Transportes, 
desses dois reformados; três 
Creches e 07 Escolas Mu-
nicipais, reformadas;  dois 
Teatros Municipais, reforma-
dos; e outras 58 edificações, 
que somam 556  ações. Mais 
ainda, foram adquiridos um 
total de 406 veículos e equi-
pamentos aos diversos muni-
cípios do Paraná.

Paraná é pioneiro em conectar startups 
com setor público e privado

 O Paraná conta 
com dois projetos que vão 
fomentar o ecossistema 
de inovação do Estado 
conectando startups com 
o setor público, privado e 
universidades. Os proje-
tos foram apresentados na 
sexta-feira (12) na Expo-
Londrina.
 Por um lado o pro-
grama Sinapse da Inova-
ção Paraná, que é uma 
parceria entre a Funda-
ção Araucária, Fundação 
Centros de Referência em 
Tecnologias Inovadoras 
(CERTI) e a Celepar, terá 
um investimento de até R$ 
4 milhões do Governo do 
Paraná para financiamen-
to de projetos de inovação. 
Já o programa Startup Ma-
tch, da Celepar, busca en-
contrar dentro desse ecos-
sistema de inovação os 
principais gargalos que di-
ficultam o desenvolvimento 
das startups.

STARTUP MATCH 
 Liderado pela Ce-
lepar, o Startup Match visa 
dirimir os gargalos das 

startups e criar uma plata-
forma de inovação aberta 
que permita que elas te-
nham acesso aos ativos 
de inovação e tecnologia 
do Paraná, para que assim 
possam se conectar e iden-
tificar aqueles que podem 
impulsionar os seus negó-
cios. “Temos as universida-
des estaduais, os laborató-
rios e o Tecpar (Instituto de 
Tecnologia do Paraná) que 
podem ajudar a eliminar 
esses gargalos. Temos que 
facilitar o desenvolvimento 
de pesquisas dentro das 
empresas, dentro das star-
tups”, afirmou Allan Costa, 
diretor-presidente da Cele-
par.
SINAPSE DA INOVAÇÃO 

PARANÁ 
  O programa faz 
parte de um novo conjunto 
de iniciativas da Fundação 
Araucária, visando a cons-
trução de Novos Arranjos 
de Pesquisa e Inovação 
(NAPIs) no Paraná.
 “Vamos priorizar a 
criação de riqueza e bem
-estar ao cidadão, a partir 

do fortalecimento das ativi-
dades de ensino, pesquisa 
e extensão das Instituições 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Paraná. Sem-
pre em harmonia com as 
demandas de desenvolvi-
mento e as especificidades 
regionais do Estado”, enfa-
tizou o presidente da Fun-
dação Araucária, Ramiro 
Wahrhaftig.

ÁREAS DE 
FINANCIAMENTO 

 Com base na análi-
se do Ecossistema de Ino-
vação do Estado do Paraná 

realizada pela CERTI, as 
áreas e setores priorizados 
para serem apoiados com 
recursos financeiros do 
programa são os seguin-
tes: Agronegócio; Biotec-
nologia; Construção Civil; 
Economia Criativa; Eco-
nomia Verde; Educação; 
Eletroeletrônicos; Energia; 
Mecânica e Mecatrônica; 
Mobilidade e Transportes; 
Químico e Materiais; Saú-
de e Bem-estar; Tecnologia 
de Alimentos; Tecnologia 
da Informação e Comuni-
cação e Turismo.

Nova Previdência 
fará PIB crescer 1,1 
ponto percentual, 

diz boletim
 O mercado financei-
ro acredita que a reforma da 
Previdência vai potencializar 
o crescimento da economia. 
De acordo com pesquisa di-
vulgada no Boletim Prisma 
Fiscal, da Secretaria de Po-
lítica Econômica (SPE) do 
Ministério da Economia, com 
64 analistas de mercado es-
pecializados em projeções 
fiscais, a aprovação da re-
forma representará ganho de 
1,1 ponto percentual de cres-
cimento do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país, neste ano.
 Para 2020, a previ-
são é de ganho de 3 pontos 
percentuais, comparando 
com um cenário em que não 
haja aprovação da reforma.
 A pesquisa revela 
que, com a aprovação inte-
gral da proposta de refor-
ma da Previdência, enviada 
pelo governo ao Congresso 
Nacional, o crescimento do 
país será de 2,10% em 2019; 
3,50% em 2020; 3,45% em 
2021; e 3% em 2022.
 Por outro lado, sem 
a aprovação da proposta no 
Congresso, o crescimento 
será de 1% em 2019; 0,5% 
em 2020; 0,75% em 2021; e 

1% em 2022.
 Os analistas tam-
bém projetaram o crescimen-
to considerando aprovação 
parcial da Nova Previdência 
em 2019. Nesse caso, os nú-
meros mostram a economia 
crescendo 1,95% em 2019; 
2,8% em 2020; 2,7% em 
2021; e 2,5% em 2022.

Geração de empregos
 A partir dos dados 
coletados pelo Boletim Pris-
ma Fiscal sobre o crescimen-
to do PIB, a subsecretaria de 
Macroeconomia da SPE cal-
culou as possíveis implica-
ções em termos de geração 
de empregos no cenário com 
a Nova Previdência aprovada 
integralmente e no cenário 
sem a aprovação.
 Os números mos-
tram que, em 2022, caso o 
Congresso aprove o texto 
enviado pelo governo, o país 
poderá ter 4,3 milhões de em-
pregos a mais, relativamente 
ao cenário sem a aprovação. 
Os novos empregos já co-
meçariam a surgir em 2019: 
cerca de 170 mil postos de 
trabalhos criados a mais com 
a aprovação do texto. Em 
2020 o número sobe para 1,3 
milhão; e em 2021 para 2,9 
milhões.


