
• O dia amanheceu com temperaturas altas e chuvas 
localizadas ao sul da região norte do Paraná. O des-
taque para esta quinta-feira continua para o forte calor 
e a possibilidade, à tarde, da formação de temporais 
localizados no interior do estado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
10/01/19................................. R$ 67,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/01/19.................................R$ 29,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/01/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Governo vai fazer pente-fino em 2 milhões de benefícios do INSS

 O governo fe-
deral vai fazer uma au-
ditoria em 2 milhões de 
benefícios pagos pelo 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
que têm indícios de ir-

regularidade. O anúncio 
foi feito pelo secretário 
Especial da Previdên-
cia e Trabalho, Rogério 
Marinho, após reunião, 
no Palácio do Planalto, 
para tratar da medida 

provisória de combate 
a fraudes no INSS, que 
deve ser editada pelo 
presidente Jair Bolso-
naro até segunda-feira 
(14).
 Marinho se reu-

niu com os ministros 
Onyx Lorenzoni (Casa 
Civil) e Paulo Guedes 
(Economia) para avaliar 
o texto da medida provi-
sória. "Há mais de 2 mi-
lhões de benefícios que 
precisam ser auditados, 
porque têm algum indí-
cio de ilicitude. Por isso 
há necessidade de fa-
zer uma espécie de mu-
tirão para zerar esse es-
toque", disse Marinho.
 Segundo o se-
cretário, o mutirão pode-
rá gerar "uma economia 
signiicativa", aos cofres 
públicos. "Há relatórios 
de ações anteriores, 
inclusive convalidados 
pelo TCU [Tribunal de 
Contas da União], que 
demonstram uma inci-
dência de 16% a 30% 
de fraude nesse tipo de 
benefício".

 Assinatura da MP
 O secretário dis-
se que, até segunda-fei-
ra, o presidente deve as-
sinar a MP. “Eu acredito 
que até segunda-feira o 
presidente vai assinar. 
Assinando, passa a ser 
do conhecimento públi-
co e a gente vai poder 
explicar em detalhes o 
que a gente pretende 
nesse projeto, que com-
bate a fraude, aperfei-
çoa os mecanismos de 
validação de benefício 
em todo o país e aten-
de uma preocupação 
da sociedade como um 
todo”.
 O texto da MP foi 
submetido à avaliação 
do presidente. “O pre-
sidente já teve conhe-
cimento do teor da MP, 
mas enquanto ele não 
assinar, vamos aguar-

dar um pouco”, disse 
Marinho, acrescentando 
que as regras da medida 
provisória devem provo-
car uma economia na 
casa de “bilhões de re-
ais”, sem especiicar os 
valores.
 Segurança jurídica
 Conforme o se-
cretário, a MP também 
vai trazer “segurança ju-
rídica” para o INSS. “Es-
tamos prevendo algumas 
alterações na legislação 
que vão dar uma segu-
rança jurídica ao próprio 
trabalho do INSS. Ao 
longo dos últimos anos, 
várias ações feitas pelo 
INSS para aperfeiçoar o 
sistema esbarraram na 
falta de fundamentação 
legal. Essas diiculdades 
que foram identiicadas 
estão sendo corrigidas”.
 Após assina-

da, a MP terá validade 
imediata, mas precisará 
ser aprovada pelo Con-
gresso Nacional para 
se transformar deiniti-
vamente em lei. O Con-
gresso tem um prazo 
de 60 dias, podendo ser 
prorrogado por mais 60, 
para votar o texto, apro-
vando-o ou decidindo 
pela sua rejeição.
 Paralelamente, 
a equipe econômica faz 
simulações para deinir 
a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) para 
a reforma da Previdên-
cia, para ser encami-
nhada para o Congresso 
Nacional. As simulações 
envolvem idade mínima 
para aposentadoria e 
prazo de transição para 
os trabalhadores que já 
contribuem para o atual 
modelo previdenciário.

Calendário de pagamento do Seguro 
DPVAT já está disponível na internet

 O calendário de 
pagamento do Seguro 
de Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos Auto-
motores de Via Terrestre 
(Seguro DPVAT) já está 
disponível para proprietá-
rios de veículos de todo o 
país no site da Segurado-
ra Líder, no qual o boleto 
pode ser gerado.
A Líder é responsável pela 
administração desse se-
guro obrigatório, que deve 
ser pago uma vez por ano 
para obtenção do licencia-
mento do veículo. Se não 
pagar, o proprietário per-
de o direito ao seguro em 
caso de acidente, se for 
o condutor do veículo no 
momento da ocorrência, 
mas os demais envolvidos 
permanecem cobertos.
 O prêmio deve 
ser quitado junto ao ven-
cimento da cota única ou 
da primeira parcela do Im-
posto Sobre Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA), nos bancos Bra-
desco, Caixa, Santander, 
Itaú e Banco do Brasil.
 O pagamento se-
gue o calendário do IPVA 
de cada estado. No caso 
do Rio de Janeiro, por 
exemplo, o prazo para pa-
gar o IPVA vence no pró-
ximo dia 21 para veículos 
de placa inal 0, informou 
a assessoria de imprensa 
da Líder. A seguradora es-
clareceu que, no caso de 
veículos isentos do IPVA, 
o pagamento do DPVAT 

deve ser feito durante o 
emplacamento ou licen-
ciamento anual. A forma 
de pagamento varia de es-
tado para estado.
 Deságio
 De acordo com 
resolução do Conselho 
Nacional de Seguros Pri-
vados, em dezembro do 
ano passado, foi aprovada 
redução média de 63,3% 
no valor do DPVAT para 
2019. O valor da redução 
dpende do tipo de veículo. 
Automóveis particulares e 
táxis, por exemplo, terão o 
DPVAT reduzido em 71%. 
A tarifa será de R$ 16,21 
para automóveis particula-
res.
 Para motocicle-
tas, responsáveis pela 
maioria dos acidentes de 
trânsito atendidos pelo 
Seguro DPVAT, o valor do 
prêmio chega a R$ 84,58.

 Da mesma forma 
que ocorreu no ano pas-
sado, o Seguro DPVAT 
não poderá ser parcelado 
para nenhuma categoria 
de motoristas. Os valores 
são válidos para todo o 
país. Dúvidas podem ser 
esclarecidas na Central 
de Atendimento da Segu-
radora Líder no número 
4020 1596 (regiões me-
tropolitanas) ou 0800 022 
12 04 (outras regiões). O 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC) pode 
ser acessado no número 
0800 022 8189, 24 horas 
por dia.
 Cobertura
 O Seguro DPVAT 
cobre qualquer cidadão 
acidentado no Brasil, seja 
motorista, passageiro ou 
pedestre. São oferecidos 
três tipos de cobertura: 
morte (R$ 13.500), invali-

dez permanente (até R$ 
13.500) e reembolso de 
despesas médicas e hos-
pitalares da rede privada 
de saúde (até R$ 2.700). 
A proteção é assegurada 
por um período de até três 
anos.
 Do total de recur-
sos arrecadados pelo Se-
guro DPVAT, 50% são des-
tinados à União, dos quais 
45% vão para o Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
visando ao custeio da as-
sistência médico-hospitalar 
às vítimas de acidentes de 
trânsito; e 5% vão para o 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), para 
investimento em progra-
mas de educação e pre-
venção de acidentes de 
trânsito. Os 50% restantes 
são reservados para des-
pesas, reservas e paga-
mento de indenizações.

Governo Ratinho Junior 
adota brasão do Paraná 
como marca da gestão

 O brasão do Pa-
raná, um dos símbolos 
oiciais do Estado, será 
a marca da gestão do 
governo Carlos Massa 
Ratinho Junior. A nova 
identidade foi apresen-
tada pelo secretário da 
Comunicação Social e 
Cultura, Hudson José, 
durante reunião de se-
cretariado realizada no 
Palácio Iguaçu na tarde 
de ontem.
 “ R e s p e i t a n d o 
princípios da legalidade, 
impessoalidade e econo-
micidade, não usaremos 
slogans ou iguras que 
não sejam símbolos do 
Estado”, explicou Hud-
son José. O secretário 
também detalhou a linha 
de trabalho da comuni-
cação do Governo do 
Estado, que será basea-
da em três pilares: edu-
cativa, informativa e de 

orientação social.
 O governador 
Ratinho Junior destacou 
que a nova marca traduz 
o conceito da nova ges-
tão que se inicia no Para-
ná. “A nossa gestão será 
marcada pelo respeito 
ao bom uso do dinheiro 
público e ao cumprimen-
to dos ordenamentos 
legais. A escolha do bra-
são atendeu a esses pre-
ceitos e também porque 
representa todo poten-
cial do Paraná”.
 BRASÃO 
 O símbolo traz 
um lavrador cultivando 
o solo, indicando as ori-
gens agrícolas do Esta-
do e também a força dos 
paranaenses. O escudo 
vermelho é a demons-
tração do solo fértil, ca-
paz de gerar riqueza em 
qualquer área. Os três 
picos - ou planaltos - re-

presentam a grandeza 
estadual e dão o tama-
nho da abrangência das 
ações de governo.
 As representa-
ções do sol e do céu azul 
indicam a capacidade do 
Estado de se reinventar 
(o sol nasce todos os 
dias) e a clareza. “Estes 
são dois princípios fortes 
deste governo”, explicou 
Hudson José, reforçando 
que a inovação e a trans-
parência são premissas 
de toda a gestão Ratinho 
Junior. De outra parte, o 
ramo de erva-mate refor-
ça o potencial econômi-
co e o do pinheiro revela 
uma marca singular do 
Paraná.
 Por im, a ima-
gem da ave no alto do 
brasão, a harpia, repre-
senta o olhar atento que 
o Estado deve ter com 
todos os seus cidadãos.


