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Paraná tem saldo positivo de 
empregos em junho, diz Caged

 O Paraná registrou 
saldo positivo de 2.829 
empregos com carteira as-
sinada em junho, segundo 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged) divulgados 
nesta terça-feira (28). Foi o 
sexto melhor resultado do 
País, atrás de Mato Grosso, 
Santa Catarina, Goiás, Ma-
ranhão e Pará, e o primeiro 
balanço positivo após três 
meses de baixas, apontan-
do certo reequilíbrio da eco-
nomia.
 Os setores que mais 
se destacaram em junho 
foram construção civil (sal-
do de 1.828 empregos cria-
dos), seguido de indústria 
de transformação (1.438), 
serviços industriais de utili-
dade pública (161), agricul-
tura (77), serviços (46). O 
comércio foi o único grande 
segmento com saldo nega-
tivo, acumulando 721 de-
missões no mês, mas hou-
ve inflexões em transporte, 
armazenagem e correio 
(-663), alojamento e alimen-
tação (-1.577) e artes, cul-

tura, esporte e recreação 
(-309)
 “Após três meses de 
índices negativos, resulta-
do da pandemia e da redu-
ção na atividade econômica 
para controlar a dissemina-
ção do coronavírus, o Para-
ná voltou a apresentar saldo 
positivo em junho. O resul-
tado é sinal do esforço do 
Governo para incentivar a 
abertura de novas vagas, 
resultado de uma política 
ativa de estímulos adotada 
no Estado”, disse o secre-
tário estadual da Justiça, 
Família e Trabalho, Mauro 
Rockenbach.
 Os municípios que 
conseguiram se sobres-
sair foram Arapongas (593 
empregos gerados), Ponta 
Grossa (450), Matelândia 
(371), Cascavel (319), Orti-
gueira (308), Curitiba (301), 
Cambé (185), Campo Largo 
(149), Palotina (147) e An-
dirá (139). Grandes centros 
como Maringá (-600), Foz 
do Iguaçu (-442), Londrina 
(-409), Fazenda Rio Gran-
de (-183) e Colombo (-168) 

ainda sofrem com os impac-
tos da pandemia.

SEMESTRE
 No acumulado de 
janeiro a junho, o saldo do 
Paraná ficou em -47.070 
empregos, o que o coloca 
em 20º no ranking das uni-
dades federativas. Ainda 
assim, o Estado está acima 
dos demais do Sul: Santa 
Catarina registrou resultado 
de -53.592 no semestre, e o 
Rio Grande do Sul  perdeu 
94.490 empregos. Grandes 
centros como São Paulo 
(-364.470) e Rio de Janei-
ro (-184.928) também estão 
distantes de recuperar o fô-
lego no mercado de traba-
lho.
 Foram três meses 
positivos e três negativos 
no ano. Em janeiro o saldo 
foi de 17.859 admissões 
e em fevereiro de 28.781, 
mas março (-13.277), abril 
(-55.008) e maio (-23.856) 
geraram grandes perdas no 
emprego formal.
 O resultado se-
mestral representa queda 
de 216,4% em relação aos 

40.413 empregos criados 
entre janeiro e junho de 
2019. No consolidado do 
ano, o Paraná aparecia em 
terceiro lugar no número 
absoluto de contratações e 
na quarta posição no saldo 
total de vagas de trabalho, 
atrás apenas de São Paulo, 
Minas Gerais e Santa Ca-
tarina. O emprego crescia 
em sete dos oito segmentos 
analisados pela entidade li-
gada ao Ministério da Eco-
nomia.

NACIONAL
 O País registrou au-
mento de 24% na geração 
de empregos em junho, mas 
o saldo ainda ficou nega-
tivo: menos 10.984 vagas. 
Entre as regiões, Centro-O-
este, Norte e Sul tiveram 
resultados positivos, com 
saldos de 10.010, 6.547 e 
1.699, respectivamente. O 
pior resultado foi o da região 
Sudeste, que fechou o mês 
com menos 28.521 vagas.
 A agropecuária foi 
o setor com o melhor de-
sempenho nacional, com a 
abertura de 36.836 novas 
vagas, seguido pela cons-
trução civil, que registrou 
um saldo positivo de 17.270 
postos de trabalho. Comér-
cio e serviços registram 
saldos negativos: -16.646 e 
-44.891 vagas, respectiva-
mente.
 O resultado de-
monstrou uma considerável 
melhora, porém ainda ne-
gativa, em relação ao mês 
passado, que registrou sal-
do de -331.901 postos de 
trabalho. Houve queda de 
382,6% em relação ao acu-
mulado de janeiro a junho 
de 2019 (424.051 novas 
carteiras assinadas).

Fonte: aen.pr.gov.br

Estado entrega kits de proteção individual a 
115 municípios

 A Secretaria de 
Estado da Justiça, Fa-
mília e Trabalho está en-
tregando Equipamentos 
de Proteção Individual 
(EPIs) às instituições de 
longa permanência para 
idosos e entidades de 
atendimentos que abri-
gam idosos. Até o mo-
mento, já foram benefi-
ciadas 335 instituições, 
em 155 municípios do 
Paraná. A ação conta 
com apoio dos 24 Escri-
tórios Regionais da Se-
cretaria.
 “Neste momen-
to é fundamental ajudar 
quem mais precisa. Prio-
ritariamente foram be-
neficiadas pessoas ido-
sas e trabalhadores das 
instituições”, destacou o 
secretário Mauro Rocke-
nbach.
 Ao todo foram 
adquiridos mais de 500 
mil itens entre luvas, tou-

cas, aventais, máscaras 
N95 e TNT, óculos de 
proteção, termômetro, 
frascos de álcool gel, li-
tros de água sanitária. 
 Os recursos são 
oriundos do Fundo Es-
tadual do Idoso (Fipar), 
conforme deliberado pelo 
Conselho Estadual dos 
Direitos do Idoso (Cedi
-PR).
 Segundo a co-
ordenadora interina do 
Departamento de Po-
líticas para a Pessoa 
Idosa, Adriana Oliveira, 
essa é mais uma ação 
com apoio do Conselho 
para ações exclusivas 

de garantia, proteção e 
atendimento a pessoa 
idosa prioritariamente 
nas instituições de longa 
permanência onde estão 
os grupos de idosos mais 
vulneráveis. “Esses equi-
pamentos vão fazer toda 
a diferença não só para 
a vida das pessoas que 
atuam no dia a dia nas 
instituições, mas para os 
profissionais que estão 
na linha de frente”, disse. 

INTERIORIZAÇÃO
 Os Escritórios 
Regionais da Secretaria 
atuam na ponta com os 
municípios e são respon-
sáveis pelo desenvol-

vimento das ações nas 
diversas áreas sociais: 
assistência social, crian-
ça e adolescente, idoso, 
pessoa com deficiência, 
garantia de direitos, con-
sumidor, emprego, so-
cioeducação, mulher e 
juventude.
 “Com o apoio 
dos escritórios regionais 
está sendo possível pro-
mover uma integração e 
articulação da política pú-
blica em conjunto com os 
profissionais que atuam 
na ponta”, afirmou Ro-
ckenbach.

Fonte: aen.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020

 OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reconstru-
ção e Reforma de Parte do Muro do Cemitério Municipal São João Batista.
 ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Até as 09h00m do dia 14/08/2020.
 VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 56.692,70
 LOCAL: Divisão de Licitação - Prefeitura do Município - Rua Joaquim Ladeia, 150 - Centro.
 DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS: www.pmbvista.pr.gov.br – Aba/Licitações Pre-
feitura, Portal da Transparência ou Divisão de Licitações, Rua Joaquim Ladeia, 150 - Centro
 INFORMAÇÕES: Divisão de Licitação - (43) 3242-8110 - licitacao@pmbvista.pr.gov.br. Bela 
Vista do Paraíso/PR, 28 de julho de 2020. Leonardo A. Savariego Conceição/Presidente da CPL

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020
 Por ordem do Excelentíssimo Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso/PR, Sr. ED-
SON VIEIRA BRENE, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna pública a REVOGAÇÃO do procedimento Licitatório acima discriminado, motivado no 
INTERESSE PÚBLICO, conforme justificativa da revogação publicada no Portal da Transparência en-
dereço: www.pmbvista.pr.gov.br. Bela Vista do Paraíso, em 29 de julho de 2020. Leonardo A. Savariego 
Conceição/Pregoeiro

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Realinhamento de preços
 Processo Administrativo nº 041/2019
 Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2019.
 Contrato n°: 070/2019
 ID: 1345
 Objeto: Aquisição de medicamentos em geral e soros hospitalares visando atender a de-
manda do Departamento Municipal de Saúde
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMORTADORA LTDA

Item Descrição dos Produtos Unid Valor Unitário do Contrato Valor realinhado

08 Amoxicilina 25mg/ml, pó para 
suspensão oral 150ml

frasco R$ 5,32 R$ 5,40

 Bela Vista do Paraíso/PR, 28 de julho de 2020
Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 037/2020
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 009/2020
 Contrato nº 036/2020
 ID: 1421
 Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de 100 (cem) lixeiras em cha-
pa de aço de 18mm, com cesto cilíndrico basculante com uma alça medindo 30 cm de diâmetro por 50 
cm de altura com pintura anti ferrugem.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Christian Dias Ribeiro – MEI
 Valor Unitário: R$ 170,00 (cento e setenta reais)
 Quantidade: 100 (cem) unidades
 Valor Global: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
 Início do Contrato: 29/07/2020.
 Término: 29/10/2020
 Vigência: 90 (noventa) dias.
 Bela Vista do Paraíso – PR, 29 de julho de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal


