
•  O destaque meteorológico para esta quinta-feira é para o 
avanço das chuvas por todo Paraná, que acompanham a evo-
lução de uma frente fria que se desloca pelo Sul do Brasil, 
fazendo as temperaturas caírem sobre o estado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
23/05/19................................. R$ 68,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/05/19.................................R$ 26,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
23/05/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Entidades podem se cadastrar 
para receber o Nota Paraná

 A Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
credencia entidades não go-
vernamentais que atendem 
animais domésticos que, após 
avaliação, poderão receber 
os créditos doados por contri-
buintes do Nota Paraná.
 Para fazer o cadas-
tro e começar a receber essa 
contribuição as ONGs devem 
enviar um e-mail contendo 
CNPJ, telefone e email (pre-
ferencialmente institucional) 
para o endereço semanotapa-
rana@sema.pr.gov.br.
 O solicitante receberá 
uma resposta do sistema no 
e-mail informado, que cons-
tará um link com prazo de 24 
horas para ser aberto e ca-
dastrar uma senha de acesso. 
Feito isso, a instituição terá 
acesso à sua página e já po-
derá começar a anexar o res-
tante dos documentos para o 
cadastro, os quais estão dis-
poníveis no site do Nota Para-
ná, no campo Documentos.

 COMO TRANSFE-
RIR CRÉDITOS - Não há 
valor mínimo ou máximo e a 
transferência pode ser feita 
de duas formas. Na primeira 
opção, o consumidor pede 
a nota fiscal, sem informar o 
CPF, e depois faz o registro 
no sistema – pelo aplicati-
vo do programa ou pelo site 
www.notaparana.pr.gov.br – e 
informe o número da nota fis-
cal e da instituição que quer 
ajudar.
 A outra opção é pe-
dir uma nota, não registrar o 
CPF, e entregá-la diretamen-
te a uma ONG cadastrada ou 
depositar o documento em ur-
nas disponibilizadas pelas ins-
tituições em estabelecimentos 
comerciais.
 No site do programa 
é possível visualizar a des-
tinação de todas as notas e 
valores em qualquer período. 
Também está disponível a lis-
ta de entidades cadastradas 
de acordo com sua área de 
atuação.

 A coordenadora de 
Recursos Naturais da secre-
taria, Fernanda Góss Braga, 
diz que é importante a trans-
parência com o consumidor, 
mostrando que a nota está 
sendo entregue e utilizada 
corretamente pela instituição 
selecionada. “Essa iniciativa 
passa credibilidade ao progra-
ma e incentiva mais pessoas 
a fazerem o mesmo”, disse 
Braga.
 NOTA PARANÁ - O 
dia 3 de agosto de 2015 ficou 
marcado pelo lançamento do 
Programa de Estímulo à Cida-
dania Fiscal. No ano seguinte, 
ONGs de proteção animal co-
meçaram a fazer seus cadas-
tros para receber os créditos 
doados por consumidores dis-
postos a ajudar. Quatro anos 
depois já são quase R$ 9 
milhões distribuídos entre 79 
entidades de proteção animal, 
entre créditos e prêmios. Atu-
almente, o Estado do Paraná 
conta com 51 instituições ap-
tas a receber esse recurso.

Sistema adotado pelo Paraná
garante transparência ao cidadão
 O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior afirmou 
nesta quinta-feira (23), na Se-
cretaria de Administração e da 
Previdência, que as licitações 
ao vivo, regulamentadas por 
decreto assinado em abril, ga-
rantem mais transparência ao 
cidadão e também aos órgãos 
de controle, como Ministério 
Público, Tribunal de Contas 
e Assembleia Legislativa. Os 
processos podem ser acom-
panhados ao vivo pelo Portal 
da Transparência e os vídeos 
serão armazenados para con-
sultas futuras.
 “A medida atende um 
compromisso nosso com a 
população paranaense”, afir-
mou Ratinho Junior. “Temos 
que levar o máximo de trans-
parência para as pessoas, é 
algo que já faz parte do dia a 
dia dos secretários. Nossas 
equipes trabalham para que o 
Paraná seja o primeiro Estado 
do País no índice de transpa-
rência pública”, disse ele.
 A Secretaria da Admi-
nistração e da Previdência é 
responsável por cerca de R$ 
2 bilhões em licitações todos 
os anos, principalmente nas 
áreas de saúde, educação 
e obras. Os processos ocor-
rem predominantemente em 
pregão online junto ao Banco 
do Brasil, com controle de flu-
xo de todas as informações. 

A transmissão das licitações 
presenciais fecha o circuito da 
transparência com o dinheiro 
público.
 CRITÉRIOS - Segun-
do o Departamento de Admi-
nistração de Material (Deam), 
as licitações presenciais são 
aquelas que têm critérios 
como maior desconto e maior 
oferta, além de certames in-
ternacionais de concorrência 
pública. São licitadas pela Se-
cretaria da Administração as 
obras em escolas, compra de 
medicamentos, de merenda 
escolar, aquisição e locação 
de veículos e serviços tercei-
rizados com mão de obra con-
tínua. Além de hortifrutigran-
jeiros e pães, com licitações 
regionalizadas.
 No encontro com o 
secretário da Administração, 
Reinhold Stephanes, o gover-
nador também recebeu a notí-
cia de que todos os processos 
da Secretaria são gerados em 
protocolos online, o que permi-
te maior controle sobre os da-
dos e comunicação mais efeti-
va com os órgãos de controle.
 LICITAÇÕES AO 
VIVO – O novo sistema de 
licitações permite o acompa-
nhamento da abertura dos en-
velopes contendo a documen-
tação relativa à habilitação dos 
concorrentes, a verificação da 
conformidade de cada propos-

ta com os requisitos do edital 
e o julgamento e classificação 
de acordo com os critérios de 
avaliação constantes do edital.
 A transmissão dos 
procedimentos licitatórios po-
derá ser acompanhada pela 
internet, no endereço www.
transparencia.pr.gov.br, no 
ícone “compras”. Em cada 
sessão haverá a presença 
do pregoeiro ou equipe de li-
citação e o uso de no mínimo 
duas câmeras de vídeo, uma 
com foco na mesa e outra na 
plateia.
 De modo geral, ao fi-
nal de cada sessão de licita-
ção será possível conhecer 
o vencedor e quem celebra-
rá o contrato. As exceções 
ocorrem quando a adminis-
tração pública suspende o 
processo para certificar que 
determinados critérios aten-
dem à demanda do órgão 
comprador.
 ARMAZENAMENTO 
– A Companhia de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 
do Paraná (Celepar) será res-
ponsável pelo armazenamen-
to dos arquivos digitais das 
transmissões para proteção 
dos dados. Em 2018, o Gover-
no do Estado promoveu 415 
pregões presenciais e 1.705 
de forma eletrônica. Neste ano 
já ocorreram 16 presenciais e 
93 eletrônicos.

Maio Amarelo: confira dicas 
para evitar acidentes

 Maio é conheci-
do como o mês da pre-
venção aos acidentes de 
trânsito. De acordo com 
pesquisa realizada pelo 
Observatório Nacional de 
Segurança Viárias, 90% 
dos acidentes são causa-
dos por falhas humanas, 
como imprudência, desa-
tenção e falta de cuidado 
com o veículo. Por isso, é 
essencial que o motoris-
ta esteja atento a todo o 
ambiente e também man-
tenha o automóvel em 
perfeito funcionamento, 
podendo, assim, mudar 
as estatísticas. 

 O Gerente dos 
Centros Automotivos Por-
to Seguro, Claudio Car-
doso, traz dicas de como 
os acidentes podem ser 
evitados.

Manutenção do auto-
móvel

 Manter a manu-
tenção do veículo em dia, 
além de ter atenção e cui-
dado ao dirigir é o que faz 
a diferença para encarar 
o trânsito. É importante 
realizar a troca de óleo, 
inspecionar os freios, 
pneus e luzes, pontos 
essenciais para garantir 
a segurança no trânsito. 

"Muitas vezes, os con-
dutores se esquecem e 
acreditam que o seu car-
ro nunca irá causar pro-
blemas, deixando, assim, 
de realizar os devidos re-
paros", afirma Marcos. 
Fique atento aos sinais 

do carro 
 Marcos ressalta 
também a importância 
de estar atento aos sinais 
que o veículo passa ao 
motorista. "Sons diferen-
tes, sensação diferente 
ao dirigir (por exemplo 
quando o carro parece 
não andar em linha reta) 
podem apontar sinal de 

alerta de que algo está 
errado", explica o geren-
te. 

Reparos no veículo é 
um investimento 

 Outra dica para 
evitar acidentes é não 
encarar os reparos pre-
ventivos como um gasto. 
"Você estará investindo 
na sua segurança e na 
de todas as pessoas que 
utilizarem o veículo. Além 
disso, esses pequenos 
reparos evitam grandes 

problemas do carro no fu-
turo", diz. 

Seja Gentil 
 Assumir as res-
ponsabilidades pelo ve-
ículo, tendo atenção, 
cuidado ao conduzir e 
replicar ações de genti-
leza é a certeza de uma 
locomoção mais segura. 
Manter uma distância se-
gura, respeitar os sinais 
de trânsito e a faixa de 
pedestre fazem a diferen-
ça.


