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2015 será um ano de ajustes
com alta do PIB de 2%

Paulo Lisboa

Previsões são dos especialistas que participaram ontem do
Encontro dos Economistas da Região Sul em Curitiba
Andréa Bertoldi
Reportagem Local

Curitiba - O ano de 2015 será de ajustes na economia brasileira. Também é tido como
certo o aumento de preços
monitorados como o dos
combustíveis e da energia elétrica. A inflação deve atingir o
teto da meta de 6,5% e com a
economia crescendo pouco
mais do que neste ano. As previsões também apontam para
aumento da taxa de desemprego e um crescimento menor dos empregos formais. A
recuperação da economia deve iniciar no segundo semestre do próximo ano, o que deve levar o Produto Interno
Bruto (PIB) fechar com crescimento de cerca de 2%, perspectiva um pouco melhor do

que as previsões para este ano
que apontam para 1%.
As previsões são dos especialistas que participaram
ontem do Encontro dos Economistas da Região Sul (Enesul) que iniciou na quintafeira em Curitiba e termina
hoje. De acordo com o presidente do Conselho Regional
de Economia do Rio Grande
do Sul (Corecon-RS), Leandro Antonio de Lemos, o
câmbio também será um
grande gargalo em 2015. Ele
prevê que os Estados Unidos
façam um ajuste cambial e
que ocorra aumento de exportações de carnes e commodities para a Rússia.
O economista e professor
da Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc), Adriano de Amarante, disse que,

neste ano, os investimentos
foram segurados com a Copa
do Mundo e as incertezas em
relação às eleições, além da
redução de consumo no mercado interno. Para 2015, segundo ele, o cenário é um
pouco melhor com a previsão
de aumento das exportações
de carnes, investimentos internos e entrada de recursos
externos no País, além da redução de incertezas no cenário político. Para ele, o consumo das famílias vai continuar
baixo e os juros em ascensão.
O economista e professor
da Universidade Federal do
Paraná, Marcelo Curado, também acredita que 2015 será de
ajustes, com a necessidade da
concepção de um novo modelo de crescimento e na alteração do papel do governo no

sistema econômico, especialmente na política de administração de preços. Ele prevê
que o setor de agronegócio
continue com bom desempenho no próximo ano.
Para Amarante, os fatores
determinantes do crescimento da economia do País são o
investimento externo direto e
o aumento da taxa de poupança. Ele disse que a cultura
de poupança teve uma melhora a partir do Plano Real,
mas ainda há muito para
avançar nesta área.
Amarante aponta que o aumento da produtividade do
País depende de infraestrutura social - que envolve educação, saúde e segurança – e infraestrutura física, que engloba logística, saneamento e
energia elétrica. Para ele, a

O economista Adriano de Amarante acredita
que no próximo ano o consumo das famílias
vai continuar baixo e os juros em ascensão

forma de dobrar a renda per
capita do Brasil em 15 anos
seria aumentar os recursos
em educação, saúde e ampliar
os investimentos no Brasil.
O economista Marcelo
Curado destacou que atualmente o Brasil chegou em um
momento de esgotamento do
modelo de crescimento econômico puxado pelo consumo
com endividamento das famí-

lias. ‘’Não há mais como investir no modelo de crescimento
puxado por consumo’’, disse.
Para ele, entre os principais
erros na economia brasileira
estão as políticas anticíclicas
que estimularam o consumo,
as intervenções sistemáticas
nos preços monitorados e
manter uma equipe econômica no governo desgastada
e sem credibilidade.
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Fábio Galiotto
Reportagem Local

A Associação Brasileira de Automação (GS1 Brasil) anunciará
oficialmente na próxima semana
o lançamento do aplicativo Inbar, que permite que o consumidor possa consultar e comprovar
informações sobre produtos a
partir da leitura do código de
barras pelo smartphone. A ferramenta já está disponível para download gratuitamente para as
plataformas Windows Phone,
Android e iOS.
São 850 mil produtos cadastrados no sistema, de 8,3 mil empresas de vários setores, como indús-

tria, supermercados e lojas de
eletrônicos. Depois de instalado,
basta o usuário do Inbar usar a
câmera do celular ou digitar o número do código de barras para
receber acesso a informações como nome, marca, tipo, lote, descrições de tamanho e de peso,
além de ter acesso a endereços
on-line de promoções ligadas aos
itens. Caso a validade esteja vencida, o aplicativo também emite
um aviso.
Para as empresas associadas,
será possível identificar perfis de
clientes, horários mais comuns
de venda e regiões onde os produtos são mais consumidos e
consultados, para facilitar a cria-

ção e o direcionamento de campanhas comerciais. De acordo
com a GS1, não é feita a identificação de informações sigilosas do
consumidor, mas apenas dados
como sexo, idade e região.
Outra vantagem é que, com o
aplicativo, não é necessário a inclusão de um código de barras QR
Code para direcionar o usuário a
uma URL, como ocorre hoje. A
leitura é feita pelo tipo mais comum, o EAN-13, já presente em
750 mil itens no País.
Assessor de projetos sênior da
GS1, André Lullis Pacheco afirma
que o objetivo é facilitar o acesso
às informações de produtos aos
consumidores, com maior deta-

Novo iPhone

A Apple vai anunciar o próximo iPhone, que pode ser chamado de iPhone 6 e vir em duas
versões, ambas com tela maior que a da atual geração, em evento no dia 9 de setembro,
segundo reportagens do “Wall Street Journal”, da Bloomberg e do site especializado em
tecnologia “Re/code” publicadas esta semana. Informações publicadas nesses textos e
anteriormente na imprensa internacional apontam para os tamanhos de tela de 4,7
polegadas e de 5,5 polegadas. O iPhone 5C e o iPhone 5S, lançados no ano passado, têm
tela de 4 polegadas. Mesmo com a existência de uma expectativa para o lançamento, que é
anual, a Apple apresentou crescimento em envios de iPhones no segundo trimestre,
segundo relatório do IDC.

Windows 9

A futura versão doWindows, que
deve ser chamada deWindows 9
ainda que a Microsoft não tenha dado
qualquer detalhe sobre ela, pode ser
distribuída para usuários atuais do
sistema como uma atualização
gratuita, segundo uma extensa
reportagem do site especializado em
tecnologia “ZDNet”. OWindows
“Threshold”, como a jornalista Mary
Jo Foley diz que o software vem sendo
chamado internamente na Microsoft,
deve chegar entre março e junho do
ano que vem.

‘Assassin’s Creed’

Reprod
ução

Aplicativo permite consulta sobre
produtos para consumidor
lhamento. “São dados confiáveis
e é possível verificar se batem
com o que está na embalagem ou
caixa de transporte”, diz. Para o
fabricante, ele explica que se trata
de uma ferramenta de baixo custo, porque não é necessário incluir novos códigos na embalagem.
Pacheco conta que o aplicativo permite a consulta gratuitamente a cinco itens. Depois,
é necessário fazer um cadastro, que pode ser simplificado
pelo acesso ao login do Facebook, por exemplo. Assim, o
usuário ganha um novo limite de acessos, renovado a
cada semana ou mês.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 19/2014.
1.1A Comissão Permanente de Licitação, do SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº03/2014, de 15/01/2014,
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de
agosto de 2014, às 09:00 horas no endereço: Rua SÃO PAULO Nº 569 CENTRO,
SERTANÓPOLIS-PR, (fone: 43.32321517), a reunião de recebimento e abertura
das documentações e propostas, conforme especiﬁcado no Edital de Licitação nº
19/2014 na modalidade Pregão Presencial, sendo do tipo Menor Preço por item.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado.
Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais de Procedimento para atender a demanda do Hospital São Lucas e Unidades Básicas do Serviço Municipal de Saúde
– SERMUSA.
Fabiana Trevisan Zulian.
Diretor Superintendente do
Serviço Municipal de Saúde.

Flávia Cristina Baldon Poças.
Presidente da Comissão de licitação.

Detalhes

Segundo a reportagem, o sistema terá design e
funcionamento diferentes para cada tipo de
dispositivo onde estiver instalado (em um PC de
mesa, um notebook ou um aparelho híbrido, por
exemplo). Dessa maneira, a interface pensada
para tela sensível ao toque (conhecida como
Metro) não seria “obrigatória”, como na primeira
versão doWindows 8, mas só quando calhasse
(num tablet, por exemplo). Um Menu Iniciar em
“miniatura” e personalizável também estará
disponível em uma versão para PC de mesa e
laptops, diz o site. A função está de volta ao
Windows já na segunda atualização doWindows
8.1, que deve ser liberada neste mês.

A Ubisoft anunciou essa semana um novo
episódio da série “Assassin’s Creed” exclusivo para
PS3 e Xbox 360. Com lançamento mundial
marcado para 11 de novembro, “Assassin’s Creed:
Rogue” vai completar a saga iniciada com
“Assassin’s Creed 3” e“Black Flag” nos videogames
da chamada sétima geração. “Sabemos que
existem muitos fãs da franquia que possuem
Xbox 360 e PS3 e querem colocar as mãos em uma
nova aventura da série ainda neste ano”, disse
Martin Capel, diretor na unidade da Ubisoft em
Sofia, na Bulgária, que desenvolveu o game.

História

A trama do novo game será situada no
século 18, no período da Guerra FrancoIndígena entre as colônias britânicas e
francesas na América do Norte - entre as
histórias de “Black Flag”, que fala da era de
ouro da Pirataria, e “AC 3”, sobre a Guerra da
Independência dos Estados Unidos. A
franquia costuma utilizar eventos históricos
reais como pano de fundo de suas aventuras,
e já levou os jogadores para cenários como as
Cruzadas e o Renascimento europeu em
outros títulos da série.

Objetivo do
aplicativo é
facilitar o
acesso às
informações
de produtos
aos
consumidores,
com maior
detalhamento
Prefeitura Municipal de
Borrazópolis-PR
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 022/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63-2014 Objeto contratação
de empresa especializada no ramo de borracharia e vulcanização
de pneus para atendimento da frota de veículos e maquinários do
município de Borrazópolis. No Valor estimado a ser contratado é
de no máximo R$33.037,50 (trinta e três mil e trinta e sete reais
e cinqüenta centavos). A abertura será no Dia 21 de Agosto de
2014, a entrega dos envelopes será às 08h30min no Departamento de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal, e abertura às
09h00min, no mesmo local. Informações Complementares: no
Departamento de Compras e Licitações no telefone (43)34528704, na Praça. Da Republica Nº. 28 Centro
Borrazópolis 07 de Agosto de 2014.
ADILSON LUCCHETTI
Prefeito Municipal

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração do
S.O.S. - Guarda Mirim de Arapongas, no uso
de suas atribuições estatutárias vem, através do
presente, CONVOCAR os sócios descritos no
art. 6º do estatuto social com direito a voto, para a
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a
realizar-se no dia 14 de agosto de 2014, em sua sede
à Rua Corruíra, 318 – Centro, às 19:00 horas em
primeira convocação com quorum legal de votação,
e às 20:00 horas, independentemente do quorum, a
ﬁm de tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Eleição
e a posse dos membros do Conselho Deliberativo,
Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
Arapongas, 08 de agosto de 2014.
Moacir da Silva
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAMARANA
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FABRIAÇÃO DE
AÇÚCAR E ALIMENTAÇÃO DE JACAREZINHO E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade no uso de suas atribuições estatutária, CONVOCA todos os
trabalhadores nas Indústrias de: Arroz, Milho, Soja, Beneﬁciamento do Café, Mandioca,
Cacau e Balas, Massas Alimentícias e Biscoitos, Doces e Conservas Alimentícias, Alimentar
de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados, Lioﬁlizados, Aveia, Cevada,
Alimentação Geral, Rações Concentradas, Rações Balanceadas e Rações em geral, ou seja,
todos os trabalhadores com data-base em SETEMBRO, associados ou não ao sindicato, para
participarem de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12/08/2014, às 18:00
horas, em primeira convocação, com a participação de 2/3 dos trabalhadores e, em segunda
convocação uma hora após com qualquer número de presentes na sede da entidade localizada à
Avenida Getúlio Vargas, 1092, para tratarem e deliberarem sobre os seguintes pontos de pauta:
1- Estudo, discussão, elaboração e aprovação da pauta de reivindicações para negociação da
Convenção Coletiva de Trabalho e/ou Acordo Coletivo de Trabalho para o período 2014/2015,
bem como também para o período de 2015/2016, com as classes patronais;
2 - Discussão e deliberação para ﬁxar Piso Salarial mínimo aos integrantes das respectivas
categorias com data base setembro;
3 - autorização para o sindicato negociar convenção coletiva com o sindicato patronal ou acordos
coletivos individuais por empresa e, frustradas as negociações, contratar advogados para
ingressar com dissídio coletivo de trabalho Junto a D.R.T., bem como delegar poderes;
4 - Fixação de Contribuição Assistencial conforme artigo 8º, inciso IV, da C.F/88 e letra “e” do
artigo 513, da CLT, em favor da entidade, observando-se que esta será uma das oportunidades
ao integrante desta data-base para a manifestação individual contrária ou favorável à referida
contribuição de custeio;
5 - Discussão e deliberação a respeito da alteração de data-base.
6 - Outros assuntos de interesse dos trabalhadores.
Jacarezinho, 08 de agosto de 2014.
Vanderlei Gomes de Resende - Presidente

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014
Processo Pedido de Compra nº 0182/2014.
Encontra-se aberto na Secretaria Municipal de Administração
da Prefeitura Municipal de Tamarana, o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 030/2014, Processo Pedido de Compra nº 0182/2014, TIPO MENOR PREÇO UNITARIO.
Objeto: O objeto do presente edital consiste na contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de óleo, Lubriﬁcante, Produtos concentrado e graxas para uso das seguintes secretarias:
Saúde, Assistência Social, Educação Cultura e Esporte, Administração, Agricultura, Obras, Gabinete e Conselho Tutelar,
conforme CI Nº 142/2014 e termo de referência da Secretaria
de Obras, o período para a aquisição será 1 (um) ano a partir
da assinatura do contrato, conforme especiﬁcações no edital.
Horário, data e local para entrega dos envelopes: Até às 14:00
horas, do dia 25/08/2014, na Rua Isaltino José Silvestre, 643,
Tamarana/PR, CEP: 86.125-000, no setor de Protocolo.
O Edital, em inteiro teor, estará à disposição dos interessados
de 2ª a 6ª feira, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00
horas, na Rua Isaltino José Silvestre, 643 – Tamarana – PR, na
Diretoria de Licitações da Prefeitura ou no SITE www.tamarana.pr.gov.br
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima.
Tamarana-PR, 25 de Julho de 2014.
Manoel Yoshio Goto
Secretário de Administração

