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Servidores do Estado 
recebem 13º integral 

nesta quarta
 O 13º salário de 
aproximadamente 300 
mil servidores ativos, 
pensionistas e aposen-
tados já foi depositado 
pelo Governo do Estado. 
A folha adicional injetará 
R$ 1,83 bilhão na econo-
mia paranaense a partir 
desta quarta-feira (4). A 
antecipação foi determi-
nada pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior e reforça o com-
promisso de manter os 
pagamentos em dia.
 O governador 
também autorizou o pa-
gamento antecipado da 
folha normal de dezem-
bro no dia 23. Na mesma 
data, serão depositados 
valores relativos ao ter-
ço de férias para todos 
os servidores que têm 
direito ao benefício. Nor-
malmente, os vencimen-
tos do funcionalismo são 
liberados no último dia 
útil do mês. Juntas, as 
medidas injetarão R$ 6 
bilhões na economia até 
o Natal.
 “Esta é uma 
demonstração de que 
temos as contas públi-
cas em equilíbrio e uma 
forma de valorizar o ser-
vidor público. Fizemos 
esforços, cortamos mor-
domias e privilégios, e 
esse trabalho permitiu ao 
Estado pagar todos os 
salários em dia ao longo 
do ano e, agora, fazer 
antecipações”, destacou 
Ratinho Junior.
 Segundo o go-
vernador, a medida de 
estímulo ao planejamen-

to dos servidores mostra 
que o Paraná trilha cami-
nho responsável. Alguns 
estados brasileiros estão 
com dificuldades para 
honrar os compromis-
sos regulares com fun-
cionalismo e, em alguns 
casos, os vencimentos 
mensais têm sido parce-
lados
 “Não vamos dei-
xar em nenhum momen-
to a saúde financeira do 
Estado, maior ativo do 
Paraná, de lado”, acres-
centou Ratinho Junior.

REPERCUSSÃO
 A antecipação foi 
recebida com entusias-
mo pelas associações 
comerciais estaduais 
e pela Associação dos 
Servidores Públicos do 
Paraná (ASPP), em res-
paldo à geração de em-
prego e renda nas diver-
sas regiões do Estado, 
além da possibilidade do 
uso para pagamento de 
dívidas, compras, via-
gens ou eventuais apli-
cações.
 “Essa ação do 
Governo do Estado é de 
fundamental importân-
cia. Não só pelo dinheiro 
direto, o ativo maior em 
circulação, mas por mos-
trar que a administração 
do Paraná está sendo 
bem executada”, afirmou 
José Roberto Mattos, 
presidente do Conselho 
de Desenvolvimento de 
Maringá (Codem).

CARÁTER SOCIAL 
 Rodrigo Rosa-
lem, diretor de planeja-
mento e gestão da Fe-

deração do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Paraná (Fecomércio 
PR), disse que a medida 
tem caráter social. “Tere-
mos um impacto muito 
interessante na econo-
mia, seja por dinheiro a 
mais para fazer compras 
ou para pagar dívidas”, 
explicou. “Lembrando 
que ao usar o dinheiro 
extra para pagar dívidas, 
o consumidor volta a ter 
crédito para poder com-
prar novamente”.

CRESCIMENTO
 Presidente da 
Associação Comercial 
do Paraná (ACP), Gláu-
cio José Geara, disse 
que dados preliminares 
indicam crescimento da 
economia do Estado no 
período na ordem de 
2,8%. Um dos principais 
movimentos será no co-
mércio de comidas e be-
bidas.
 “A produção e 
comercialização de ali-
mentos terá um impacto 
muito grande no Para-
ná, não tenho dúvida. 
A mesa do paranaense 
será mais farta neste fim 
de ano”, disse.
 “Tal atitude refle-
te, com certeza, a com-
petência e a seriedade 
de Ratinho Junior em 
governar o Paraná”, com-
plementou o presidente 
da ASPP, Alvaro Miguel 
Rychuv. “Queremos que o 
Governo do Estado man-
tenha essa seriedade e os 
compromissos financeiros 
com os servidores”.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Florestópolis 
investe em lâmpadas de LED

 A prefeitura mu-
nicipal de Florestópolis 
vem investindo na ilumi-
nação pública municipal 
por etapas. Na Avenida 
14 de Novembro e Ave-
nida Santo Amaro a troca 
foi feita de ponta a ponta, 

a Avenida Ivone Pimen-
tel na parte que compre-
ende o Centro Municipal 
de Saúde Pedro Dirceu 
Jóia, mais conhecido 
como UBS Posto Cen-
tral, na Rua Nelsino Ra-
vagnani, proximidades 

com o C.A.I.A.C., Centro 
de Atendimento Integra-
do ao Adolescente e à 
Criança, a população já 
pode observar o novo vi-
sual proporcionado pelas 
novas lâmpadas de LED, 
que estão tomando o lu-

gar das tradicionais lâm-
padas de mercúrio.
 O municipio vem 
implementando o Pro-
grama de Melhorias na 
Iluminação Pública e as 
substituições serão fei-
tas gradativamente, bus-
cando atender primeira-
mente os locais de maior 
necessidade, inclusive 
região próximas a locais 
públicos como, hospital, 
postos de saúde, esco-
las, praças.
 “Com a nova 
estrutura de iluminação, 
vamos melhorar o visual 
da cidade, proporcionar 
uma melhor visibilida-
de, e segurança nestes 
locais. E também como 
resultado uma economia 
considerável, aos cofres 
públicos”. Salientou o 
Prefeito Nelson Jr.
Fonte:https://www.florestopolis.

pr.gov.br


