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Governo reafirma parcerias para garantir
investimentos aos municípios

 O Governo do Esta-
do reafirma as parcerias para 
garantir investimentos nos 
municípios. Essa estratégia 
foi confirmada pelo chefe 
da Casa Civil, Guto Silva, 
neste sábado (28), em Verê, 
durante o Primeiro Encontro 
Legislativo da Associação 
das Câmaras Municipais do 
Sudoeste do Paraná (Acam-
sop), entidade que reúne os 
legislativos municipais de 22 
das 42 cidades da região.
 Silva destacou que 
as prefeituras devem acele-
rar a elaboração de projetos 
para terem acesso aos con-
vênios do programa Para-
ná Mais Cidades, que deve 
destinar R$ 500 milhões para 
ações em diversas áreas 
dos 399 municípios parana-
enses. Os recursos são do 
Tesouro Estadual e da sobra 
orçamentária da Assembleia 
Legislativa do Paraná.
 Além de garantir 
obras que fazem diferença 
na vida da população, os 
investimentos são também 
importantes para acelerar 
a geração de empregos e a 
retomada econômica no pós-
-pandemia, salientou Silva. 
“Junto com os municípios, 
buscamos alternativas para 
retomar o crescimento. Com 
a vacinação avançada, a 
grande preocupação é com 
a renda e os empregos dos 

paranaenses”, disse.
OBRAS

 Pelo Paraná Mais 
Cidades, é possível a exe-
cução de obras de infraes-
trutura, construção de casas 
populares, escolas, unidades 
de saúde, pavimentação 
asfáltica, estradas rurais, 
quadras esportivas e uma 
série de outras ações.
 Para o presidente 
da Acamsop, Marcus Vinicius 
Braz, que também preside 
a Câmara Municipal de Ita-
pejara d’Oeste, a parceria 
dos municípios do Sudoeste 
com o Governo do Estado é 
fundamental para o desen-
volvimento da região. “São 
investimentos que vão impul-
sionar os nossos municípios. 
A Acamsop, como  entidade 
que representa os legisla-
tivos da região, carrega a 
bandeira dos 42 municípios 
do Sudoeste. Já que o gover-
no vai dar esse respaldo para 
nós, os vereadores têm que 
subir até Curitiba e pleitear 
esses recursos”, disse.
 O presidente da 
Associação dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná (Am-
sop) e prefeito de Bom Su-
cesso do Sul, Nilson Fever-
sani, ressaltou a importância 
de os municípios já terem os 
projetos prontos para aces-
sar esses investimentos. 
“Assim, os convênios podem 

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Agências do Trabalhador do Paraná abrem a semana 
com oferta de 3.919 vagas

 As 216 Agências 
do Trabalhador do Para-
ná começam a semana 
oferecendo 3.919 vagas 
com carteira assinada em 
diversas empresas do Es-
tado. Somente na Agência 
de Curitiba e Região Me-
tropolitana estão disponí-
veis 1.553.
 As agências são 
vinculadas à Secretaria 
estadual da Justiça, Famí-
lia e Trabalho (Sejuf).
 A s  v a g a s  e m 
maior número são para 
operador de telemarke-
ting ativo e receptivo (250 
vagas), auxiliar de linha de 
produção, empacotador a 
mão, auxiliar administrati-
vo (214 vagas), alimenta-
dor de linha de produção 
(211) e abatedor de aves 

 Segundo ele, as 
agências viabilizam a qua-
lificação da mão de obra 
através de cursos profis-
sionalizantes, entre eles 
as Carretas do Conheci-
mento, e recentemente o 
Governo lançou em Curi-
tiba um projeto com mais 
de 400 vagas direcionado 
para pessoas com idade 
superior a 50 anos. “Nos-
so compromisso é buscar 
empregos para nossa gen-
te”, afirmou Ney.

ATENDIMENTOS
 Os interessados 
devem buscar orienta-
ções entrando em contato 
pelo aplicativo Sine Fácil 
(disponível gratuitamente 
para celulares Android e 
IOS) ou pelos sites em-
pregabrasil.mte.gov.br e 
http://www.justica.pr.gov.
br/Pagina/Escritorios-Re-
gionais.
 A Agência do Tra-
balhador de Curitiba está 
atendendo o público de 
forma presencial. Para 
evitar aglomeração, o 
atendimento está sendo 
feito somente com horário 
marcado, das 9h às 17h. 
Os interessados devem 
agendar através do site 
www.justica.pr.gov.br/tra-
balho.
 As demais Agên-
cias do Paraná estão se-

(138 vagas).
 A Agência de Curi-
tiba disponibiliza vagas 
para contratação imediata 
para padeiro (15 vagas), 
auxiliar de logística (11 va-
gas), auxiliar de expedição 
(8 vagas) e atendente de 
cafeteria (3 vagas).
 O secretário Ney 
Leprevost explica que a 
Sejuf é responsável pela 
captação e intermedia-
ção de vagas através das 
Agências do Trabalhador. 
“Nosso trabalho não para. 
Além da busca ativa das 
vagas diretamente com 
as empresas e o cadastro 
de currículos, lançamos 
postos avançados em mu-
nicípios que não possuem 
Agências”, disse o secre-
tário.

guindo os decretos muni-
cipais.

OFERTA DE VAGAS
 Empresários e 
trabalhadores de todo o 
Paraná que procuram ou 
ofertam vagas e que es-

tiverem com dificuldade 
de finalizar o atendimento 
nas ferramentas digitais, 
tais como Portal Emprega 
Brasil, e aplicativos da 
Carteira de Trabalho Di-
gital, Sine Fácil e Paraná 

Serviços, podem receber 
o suporte técnico por meio 
do Chat do Trabalhador, no 
site da Sejuf. Para acessar 
o chat, basta entrar no link: 
http://sac.trabalho.pr.gov.
br

Fonte: www.aen.pr.gov.br

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2021

 Ratifico a Dispensa nº 34/2021 com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei 
8.666/93, referente a contratação de empresa de engenharia elétrica especializada para 
prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município de 
Primeiro de Maio, a favor da empresa A. BERTONCINI SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 04.843.202/0001-56, no valor de R$ 61.630,80 (sessenta e um mil, 
seiscentos e trinta reais e oitenta centavos). Presente o constante dos autos, face ao disposto 
no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

 Publique-se.
                            
 Primeiro de Maio/PR, 30 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO ELETRONICO Nº 74-2021
SUSPENSÃO DE CERTAME

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, torna público para conhecimento 
de quantos possam interessar que fica SUSPENSO o referido certame licitatório para fins 
de possível retificação do Instrumento Convocatório.

 Primeiro de Maio/PR, 30 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

sair com mais agilidade. As 
administrações de cada ci-
dade estão cobrando suas 
equipes para dar um resulta-
do mais positivo. O dinheiro 
já está disponibilizado, é 
só apresentar os projetos”, 
afirmou.

PRC-280
 O chefe da Casa 
Civil também afirmou que 
o Estado está empenhado 
na execução de grandes 
projetos de infraestrutura, 
como a pavimentação da 
PRC-280, o grande corredor 
de escoamento do Sudoeste. 
Após a fase de elaboração do 
projeto por parte da empresa 
vencedora da licitação, a ex-
pectativa é assinar a ordem 
de serviço para início das 
obras nas próximas sema-
nas.
 O Governo do Es-
tado vai investir R$ 107,4 
milhões na reestruturação 
da rodovia, que contará com 
uma técnica inédita para 
as estradas estaduais do 
Paraná: o whitettoping, uma 
restauração da pista com 
pavimentação rígida em 
concreto, aproveitando o 
pavimento atual como base.
 “Após o início e exe-
cução dessa obra que é fun-
damental para o Sudoeste, o 
governo começa a planejar 
também a revitalização das 
estradas vicinais. As ligações 
entre Dois Vizinhos e Fran-
cisco Beltrão e Pato Branco, 
que não têm acostamentos”, 
afirmou. “O próximo passo 
após a PRC-280 é organizar 
esses trechos que recebem 
cada vez um volume maior 
de tráfego e não têm uma 
infraestrutura adequada”, 
salientou Silva.

PRESENÇAS 
 Participaram do 
encontro  o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, Ademar Traiano; o 
deputado federal Valdir Ros-
soni; os deputados estaduais 
Nelson Luersen e Wilmar 
Reichembach, o prefeito de 
Verê, Adenilson Rosin; além 
de prefeitos e vereadores da 
região


