
•  Destaque desta terça-feira para a frente fria que provoca 
alguma chuva nos setores mais ao sul do Paraná. As precipi-
tações são rápidas e localizadas, não muito abrangentes. No 
noroeste e no norte continua bastante quente.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
30/07/19................................. R$ 66,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
30/07/19.................................R$ 28,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
30/07/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Estado e MP vão atuar em parceria para 
combate a crimes fiscais

 O Governo do 
Estado vai trabalhar de 
forma conjunta com o 
Ministério Público do 
Paraná para combater a 
sonegação e os crimes 
fiscais. O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior acompanhou nes-
ta segunda-feira (29) a 
criação do Grupo de Atu-
ação Especial de Com-
bate à Sonegação Fiscal 
e Outros Ilícitos Tribu-
tários (Gaesf), que vai 
atuar em parceria com o 
Governo na fiscalização 
e enfrentamento a cri-
mes desta natureza.
 Ratinho Junior 
afirmou que a iniciati-
va do Ministério Público 
atende o interesse do 
Estado na recuperação 
de recursos sonegados 
e vai ao encontro das 
ações implementadas 
pelo Governo para am-
pliar os mecanismos de 
combate à corrupção na 
esfera estadual. O MP já 
atua junto com a Secre-
taria de Estado da Fa-
zenda e com a Procura-
doria-Geral do Estado no 
enfrentamento à sonega-
ção.
 “Traba lhamos 

para modernizar a má-
quina e criar instrumen-
tos de autofiscalização 
da estrutura do Estado. 
Somos o primeiro estado 
do Brasil a implantar o 
programa de compliance 
em todas as secretarias, 
que está sendo muito 
efetivo no dia a dia de 
trabalho”, afirmou. “O Mi-
nistério Público tem sido 
um importante parceiro 

Governador recebe prefeitos da Margem 
do Rio Paranapanema

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior se reuniu nesta 
segunda-feira (29), no 
Palácio Iguaçu, com pre-
feitos de 32 municípios 
da Margem do Rio Pa-
ranapanema para tratar 
de questões tributárias. 
Os prefeitos pediram 
que o Governo do Es-
tado reveja os critérios 
para fixação dos índices 

de participação dos mu-
nicípios na arrecadação 
do Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias 
(ICMS).
 A ideia, de acor-
do com o prefeito de 
Ribeirão Claro, Mário 
Pereira, é assegurar a 
correta compensação 
a cidades que tiveram 
áreas alagadas por re-

servatórios de usinas 
construídas à margem 
do Paranapanema. São 
três complexos, todos 
pertencentes à empresa 
chinesa CTG.
 Ratinho Junior 
determinou que seja 
montado um comitê en-
volvendo a Secretaria 
da Fazenda e parte dos 
prefeitos da região para 
encontrar o melhor mo-

delo tributário. “Estamos 
todos dispostos a cola-
borar. Agora é achar a 
melhor solução técnica e 
fiscal”, afirmou.

USINAS
 Outro ponto tra-
tado na reunião diz res-
peito a três usinas que 
ficam na divisa entre 
Paraná e São Paulo, nos 
municípios de Diamante 
do Norte, Ribeirão Cla-
ro e Andirá. Segundo 
a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
a sede da usina é defi-
nida pela localização da 
casa de máquinas, que 
está no Paraná.
 Porém, as usi-
nas estão registradas 
em São Paulo, gerando 
prejuízo considerável ao 
Paraná e aos municípios 
da região, que deixam de 
receber ICMS da energia 
gerada. “Estamos em 
conversações, técnicas 
e políticas, para trazer as 
inscrições para o Esta-
do do Paraná e resolver 
esse problema de uma 

vez”, destacou o Renê 
Garcia, secretário da Fa-
zenda.

MUNICÍPIOS
 Participaram da 
reunião com o governa-
dor os prefeitos dos mu-
nicípios de Terra Rica, 
Santo Antônio do Caiua, 
Inaja, Paranapoema, 
Jardim Olinda, Itaguaje, 
Santa Inês, Santo Inácio, 
Lupionópolis, Centenário 
do Sul, Porecatu, Flores-
tópolis, Alvorada do Sul, 
Primeiro de Maio, Serta-
nópolis, Sertaneja, Leó-
polis, Itambaracá, Santa 
Mariana, Rancho Alegre, 
Cambara, Andirá, Siquei-
ra Campos, Ibiporã, Ja-
taizinho, Ribeirão Claro, 
Salto do Itarare, Santana 
do Itarare, Diamante do 
Norte, Paranavaí e Jaca-
rezinho.

PRESENÇAS
 Além dos prefei-
tos, participaram da reu-
nião os dfeputados es-
taduais Alexandre Curi, 
Cobra Repórter e Luiz 
Claudio Romanelli Custo de materiais 

para pintura de 
sinalização de 

trânsito em 
Primeiro de Maio 
foi de 22 mil reais
 O investimento da administração municipal na 
melhoria da sinalização horizontal viária de Primeiro 
de Maio, que está sendo executada durante os últimos 
trinta dias, teve um custo total referente a compra de 
materiais de consumo de R$ 22.826,40.
 Já foram realizados a pintura de 72 faixas de 
pedestres, repintura de 15 quebra molas e a recupera-
ção e pintura dos sinalizadores da ciclovia.
 Com esses valor foram compradas, 95 latas 
de 18 litros de tinta especial para sinalização de trânsi-
to e 27 latas de 18 litros de solvente. Deste total com-
prado ainda há no estoque da Prefeitura, 51 latas de 
tinta e 12 lata de solvente, ou seja, mais de 50% ainda 
está disponível para a Secretaria Municipal de Viação 
e Transporte utilizar em novos serviços.
 Toda mão de obra para a realização desse 
trabalho de revitalização da sinalização de trânsito de 
Primeiro de Maio está sendo feita por funcionarios e ma-
quinários do próprio município.

Fonte:facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio

Obras em Alvorada 
do Sul

 A Prefeitura de Alvorada do Sul realizou 
mais uma obra muito aguardada pelos Alvoraden-
ses. Desta vez os beneficiados foram os moradores 
da " Vila Rural Pedro Lopes Marins".
 Asfalto fresado - tipo de pavimentação sus-
tentável com ótima durabilidade, foi doado pela DER/
PR, para recapeamento de toda estrada da Vila Ru-
ral.
 Trazendo melhoria na qualidade de vida dos 
moradores, uma obra importante aguardada há mui-
to tempo.

Fonte:facebook.com/alvoradadobem

do Estado para construir 
projetos que são de inte-
resse da sociedade”, dis-
se o governador.
 O procurador-
geral de Justiça do Pa-
raná, Ivonei Sfoggia, 
explicou que o Gaesf 
vai incrementar a atua-
ção do Ministério Público 
com relação às medidas 
de prevenção e repres-
são à sonegação fiscal. 

“A ideia é combater os 
crimes de ordem tributá-
ria e atuar na recupera-
ção de grandes ativos, 
iniciativa que é de inte-
resse do Estado, das 
instituições e de toda a 
sociedade paranaense”, 
ressaltou.
 O procurador de 
Justiça Maurício Kala-
che, coordenador do gru-
po especial, explicou que 

o Gaesf atuará em todo 
o Estado, sem prejuízo 
ao trabalho dos promo-
tores de cada comarca. 
“O propósito é atuar no 
enfrentamento dos cri-
mes praticados por de-
vedores contumazes, 
por grandes devedores e 
sempre que estivermos 
diante de uma fraude 
estruturada e complexa”, 
disse.


