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 Dinheiro

PG gera mais de 4 mil vagas 
de emprego em dez meses 

Cidade é a sexta que mais gerou vagas de emprego no Estado do Paraná no acumulado de 2022 

Somente em outubro, 659 postos de trabalho foram criados na cidade, o segundo melhor 
resultado do ano. Nos últimos três meses, o saldo foi positivo em mais de 2,1 mil vagas 

Fernando Rogala 
editor@grupoarede.com.br 

P elo sétimo mês seguido, Ponta 
Grossa registrou saldo positi-
vo na geração de emprego. So-

mente em outubro, 659 postos de 
trabalho com carteira assinada foram 
criados, frutos das 4.579 admissões e 
3.920 desligamentos no decorrer dos 
31 dias. Os números são do Cadas-
tro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Novo Caged), divulgados 
nesta terça-feira (29) pelo Ministé-
rio do Trabalho e Previdência. Foi o 
segundo mês mais positivo do ano, 
atrás apenas das 817 vagas criadas 
em agosto. Somado o saldo dos últi-
mos três meses, foram 2.119 novos 
postos de trabalho criados em ape-
nas um trimestre.  

O resultado foi o quinto melhor 
do Estado do Paraná, atrás apenas 
de Toledo (674), São José dos Pi-
nhais (823), Londrina (1.110) e Cu-
ritiba (2.609). Entre os cinco seto-
res da economia, todos eles tiveram 
saldo positivo no mês, com desta-
que para o ramo de serviços, com 
373 novas vagas criadas. Logo de-
pois apareceram o comércio, com 
saldo positivo em 129; a indústria, 
com 93; e a construção civil, com 38 

DESTAQUE 

Paraná é terceiro 
no saldo no país 
O Paraná teve saldo positivo de 
10.525 empregos em outubro, o 
terceiro estado que mais gerou 
empregos no mês. Com o resulta-
do, já soma 147.955 empregos ge-
rados em 2022, se consolidando 
como o maior empregador da re-
gião Sul. O resultado de outubro 
supera a soma da região Norte 
(7.266) e Centro-Oeste (8.409), e 
três estados com populações mai-
ores que o Paraná: Minas Gerais 
(8.463), Rio de Janeiro (8.677) e 
Bahia (6.702). No acumulado do 
ano, foram 1.497.659 contratações 
contra 1.349.704 demissões. No acu-
mulado do ano, o Paraná fica atrás 
apenas dos estados mais populo-
sos do Sudeste: São Paulo (657.617), 
Minas Gerais (219.746) e Rio de Ja-
neiro (177.202). Em âmbito nacional, 
o Brasil criou 159.454 postos de tra-
balho em outubro, e no acumulado 
do ano, o saldo é de 2.320.252. 

vagas criadas. A agropecuária, por 
fim, teve um saldo positivo de 26. 
Dentro do setor de serviços, que é o 
mais positivo, o subsegmento que 
mais criou postos de trabalho foi 
o de ‘atividades de teleatendimen-
to’, com saldo positivo de 149, e de 
‘serviços combinados para apoio a 

edifícios – exceto condomínios pre-
diais’, com 92 de saldo. 

 
ACUMULADO 
No decorrer do ano, em ape-

nas um mês foram registradas mais 
demissões do que admissões, em 
março, quando foram fechadas 156 

vagas de emprego. Com isso, no acu-
mulado de 2022, a cidade conta-
biliza um saldo positivo de 4.029, 
resultado das 45.742 admissões e 
41.713 demissões. Em âmbito esta-
dual, é o sexto melhor resultado, 
atrás apenas de Cascavel (5.181), Ma-
ringá (5.846), São José dos Pinhais 

(6.951), Londrina (7.688) e Curiti-
ba (38.584). O setor mais positivo 
no acumulado do ano é o de ser-
viços, que abriu 3.119 novas vagas 
no ano, seguida pela indústria, com 
951; pelo comércio, com 785; e agro-
pecuária, com 121. Somados, esses 
quatro setores quase alcançaram 5 
mil vagas criadas. O único ramo ne-
gativo é a construção civil, com -947. 

Já no acumulado dos últimos 
12 meses, ou seja, desde 1º de no-
vembro de 2021, Ponta Grossa tem 
um saldo positivo de 2.165, decor-
rente das 53,3 mil admissões e 51,1 
mil demissões.  

Sicredi Campos 
Gerais inaugura 
oitava agência  
em Ponta Grossa 

A Sicredi Campos Gerais e 
Grande Curitiba, dando seguimen-
to ao plano de expansão, inaugu-
rou, nesta terça-feira (29), a agência 
Ponta Grossa Sabará, localizada na 
Avenida Souza Naves, 3185. A insti-
tuição que já era a maior rede de 
agências do Paraná, se tornou recen-
temente também a maior do municí-
pio que abriga a sua sede regional, a 
partir da qual são geridas as agências 
dos Campos Gerais, da Grande Curi-
tiba, do Vale do Ribeira e de parte da 
Baixada Santista (SP). 

“A inauguração de mais uma 
agência reafirma o propósito da co-
operativa com as pessoas, empresas 
e com o agronegócio das comunida-
des onde atuamos. Por isso, o nosso 
crescimento alia inovação e facilida-
de através dos canais digitais para 
atendimento, mas sem esquecer da 
presença física que aproxima e pro-
move a geração de emprego e renda 
nas áreas de atuação”, explica o dire-
tor-executivo da Sicredi Campos Ge-
rais e Grande Curitiba PR/SP, Marcio 
Zwierewicz. Com a atuação em Ponta 
Grossa, incluindo as agências inaugu-
radas em 2022, a cooperativa gera 
cerca de 350 empregos no município. 

 
CARACTERÍSTICAS 
A nova agência no bairro Sabará 

terá atendimento para pessoa física e 
pessoa jurídica. O espaço conta com 
três caixas de autoatendimento, dois 
guichês de atendimento expresso e 
dois caixas, além de sala de reuniões, 
estacionamento e o Espaço Café. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Adendo a Licitação

A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR informa a existência do 01º 
adendo ao pregão eletrônico nº 74/2022, que se realizará no dia 13 de dezembro de 
2022, às 13h30min, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com) 
para Eventual Aquisição de DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS 
PEDIÁTRICAS para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa. Mais informações poderão  ser obtidas no horário das 11 horas às 17 
horas na sede da prefeitura ou pelo (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do 
link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 28 / 11 / 2022
JULIANE DOROSXI STEFANCZAK

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO LEGAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência n.º 004/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para  CONSTRUÇÃO DO 
ESPAÇO “CIÊNCIA LÚDICA” NO CAMPUS UVARANAS DA 
UEPG.

Preço Máximo: R$ 322.181,62. Recursos: Convênio 917054/2021 –
FNDE/UEPG.

Data limite para entrega dos envelopes: 03/02/2023 às 10h - Data de 

abertura do certame: 03/02/2023 às 14h, na Sala de Licitações da Diretoria 

de Material e Patrimônio (BLOCO DA REITORIA), situada na Av. Gen. 

Carlos Cavalcanti, 4748 - Campus Universitário de Uvaranas. Ponta Grossa -

PR. CEP: 84030-900.

- Ordenador de Despesa: Emerson Martins Hilgemberg, cód. 273362 – Pró-

Reitor de Assuntos Administrativos.

O Edital e seus Anexos, podem ser obtidos diretamente no site 

www.uepg.br/licitacao (Licitações Publicadas).

Emerson Martins Hilgemberg 

Pró-Reitor de Assuntos Administrativos

Ponta Grossa, 29 de novembro de 2022.

  
AVISO DE LICITAÇÕES 

Pregão Eletrônico n.º 145/2022 – Processo n.º 031131 – GMS PE nº 
2439/2022; Objeto: Aquisição de mobiliário hospitalar para o 
Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais – HURCG e 
Hospital Universitário Materno Infantil. Valor máximo: R$ 220.868,08. 
Recebimento das propostas: até 09h00min de 13/12/2022. Início da Sessão 
Pública: às 10h00 de 13/12/2022. (n.º da Licitação: 976081)   
Pregão Eletrônico n.º 158/2022 – Processo n.º 031142 – GMS PE nº 

2440/2022; Objeto: Aquisição de medicamentos para o Hospital 
Universitário Regional dos Campos Gerais – HURCG e Hospital 
Universitário Materno Infantil. Valor máximo: R$ 1.017.418,22. 
Recebimento das propostas: até 09h00min de 14/12/2022. Início da Sessão 
Pública: às 10h00 de 14/12/2022. (n.º da Licitação: 976084). 
Os editais e seus anexos com as especificações detalhadas do objeto, bem 
como os resultados de todas as fases destas licitações poderão ser 
consultados no site www.licitacoes-e.com.br  Ponta Grossa, 29 de 
novembro de 2022.  

Saulo Pontarolo Marenda, Pregoeiro 

  
AVISO DE LICITAÇÕES 

Pregão Eletrônico n.º 155/2022 – Processo n.º 031136 – GMS PE nº 

2427/2022; Objeto: Contratação de empresa especializada na 

realização de exame de angiografia cerebral (4 vasos)/arteriografia 

digital cerebral para atender a demanda do Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais – HURCG. Valor máximo: R$ 
105.000,00. Recebimento das propostas: até 09h00min de 13/12/2022. 

Início da Sessão Pública: às 10h00 de 13/12/2022. (n.º da Licitação: 

976018). 

Pregão Eletrônico n.º 146/2022 – Processo n.º 031137 – GMS PE nº 

2435/2022; Objeto: O presente pregão tem por objeto a aquisição de 

material de expediente e bobinas para o Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais – HURCG e Hospital Universitário 

Materno Infantil. Valor máximo: R$ 95.683,62. Recebimento das 

propostas: até 09h00min de 15/12/2022. Início da Sessão Pública: às 10h00 

de 15/12/2022. (n.º da Licitação: 976079).  

Pregão Eletrônico n.º 080/2022 – Processo n.º 031141 – GMS PE nº 

2432/2022; Objeto: Aquisição de OPME para o Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais e Hospital Universitário Materno 

Infantil. Valor máximo: R$ 141.033,66. Recebimento das propostas: até 

09h00min de 16/12/2022. Início da Sessão Pública: às 10h00 de 

16/12/2022. (n.º da Licitação: 976052).  

Os editais e seus anexos com as especificações detalhadas do objeto, bem 

como os resultados de todas as fases destas licitações poderão ser 

consultados no site www.licitacoes-e.com.br. Ponta Grossa, 29 de 

novembro de 2022. 

Patrícia Machado dos Santos, Pregoeira. 


