
• Na segunda-feira o tempo volta a ficar instável em toda a Re-
gião Sul. As chuvas ocorrem primeiramente nas regiões Oeste 
e Sudoeste já no período da madrugada e se espalham para 
os demais setores do Estado no decorrer do dia. A tendência 
é de acumulado de chuva mais expressivo sobre a "metade 
sul" do Estado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
21/10/19................................. R$ 77,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/10/19.................................R$ 32,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/10/19................................. R$ 45,50

Fonte: Deral/Seab

Governador defende união dos Estados em temas 
de impacto nacional

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior participou neste 
sábado (19), em Floria-
nópolis (SC), da quinta 
reunião do Consórcio de 
Integração Sul e Sudes-
te (Cosud), que reúne os 
sete estados das duas 
regiões. Ratinho Junior 
destacou a importância 
de o consórcio discutir 
temas que colaborem 
com o País como um 
todo.
 “A grande impor-
tância do Cosud é unir 
forças em torno de te-
mas fundamentais para 
a região e para todo o 
País”,  afirmou, lembran-
do que as regiões abran-
gidas pelo consórcio re-

presentam 70% do PIB 
do Brasil.
 O governador 
reforçou a importância 
da inclusão de estados 
e municípios dentro da 
reforma nacional da pre-
vidência e de se buscar 
o apoio de congressistas 
das sete unidades fede-
rativas para a PEC para-
lela.  “Temos esse desa-
fio pela frente”, disse ele.
 Se aprovada a 
inclusão, os estados po-
derão, por projeto de lei 
ordinária aprovado nas 
Assembleias Legislati-
vas, seguir as mesmas 
regras da União. Os mu-
nicípios, se não aprova-
rem regras próprias, vão 
automaticamente ade-

rir ao regime da União, 
aprovado anteriormente 
pelo estado do qual fa-
zem parte.

CARTA
 A inclusão de 
estados e municípios na 
reforma da previdência 
foi incluída na Carta de 
Florianópolis, emitida pe-
los governadores. O do-
cumento abrange outros 
temas de impacto nacio-
nal, como a construção 
de um sistema tributário 
mais simples e progres-
sivo e a revisão do pacto 
federativo, com a adoção 
de um novo modelo de 
distribuição de recursos 
entre governo federal, 
estados e municípios.
 Na Carta, os go-

vernadores se compro-
meteram a buscar um 
governo cada vez mais 
simples e acessível aos 
cidadãos, incentivando a 
modernização do Estado 
por meio da transforma-
ção digital.
 Participaram os 
governadores Carlos 
Moisés (SC), Renato Ca-
sagrande (ES), Eduardo 
Leite (RS), João Doria 
(SP), Wilson Witzel (RJ), 
e Romeu Zema (MG); 
vice-governadores e se-
cretários de Estado.
DESBUROCRATIZAÇÃO
 Outro ponto des-
tacado pelos governado-
res no encontro diz res-
peito à máquina pública. 
Reduzir a burocracia es-
tatal, diminuir distorções 
microeconômicas e fo-
mentar o empreendedo-
rismo foram os objetivos 
defendidos pelos dois 
palestrantes do Governo 
Federal durante a plená-
ria dos governadores du-
rante a quinta edição do 
Cosud.
 O diretor federal 
de Desburocratização do 
Ministério da Economia, 
Geanluca Lorenzon, e 
o secretário especial de 
Modernização do Esta-
do na Secretaria Geral 
da Presidência da Re-
pública, José Ricardo 
da Veiga, falaram sobre 

as ações que o governo 
tem implementado no in-
tuito de facilitar a vida do 
cidadão.
 “A desburocra-
tização é fundamental, 
especialmente para o 
pequeno e médio em-
presário. O fim do alvará 
para atividades de baixo 
risco, por exemplo, tira-
ria um peso dos ombros 
do empreendedor. Pre-
cisamos aproveitar essa 
janela liberal”, disse Lo-
renzon.

PARANÁ 
 Ratinho Junior 
destacou iniciativas do 
Paraná no incentivo à 
desburocratização da 
máquina pública. Citou 
ações de sucesso no 
Estado, como o projeto 
Descomplica, iniciativa 
de caráter permanente 
do Governo do Estado 
para simplificar a vida 
dos empreendedores.
 Lembrou ainda 
do Paraná Inteligência 
Artificial (PIÁ). É o pri-
meiro programa de inteli-
gência artificial do Brasil 
focado na prestação de 
serviços à população. A 
plataforma e o aplicati-
vo reúnem mais de 380 
serviços do Governo em 
um só lugar e funcionam 
como canais de diálo-
go com o cidadão para 
atender suas demandas 

e reclamações.
 “A questão da 
tecnologia também é 
importante para que a 
máquina pública possa 
se modernizar. Temos a 
humildade para entender 
e reconhecer novas ex-
periências que têm dado 
certo”, afirmou. “Expe-
riências que dão certo 
queremos importar para 
o Paraná. E também es-
tamos abertos à colabo-
ração, disponibilizando o 
que o Paraná tem feito”, 
completou.

BOX
Encontro teve 

assinatura de acordos 
de cooperação

 O encontro de 
governadores teve tam-
bém a assinatura de três 
termos de cooperação 
técnica. São acordos nas 
áreas de Infraestrutu-
ra, Agropecuária e Meio 
Ambiente. Os documen-
tos foram assinados pe-
los governadores após 
encaminhamento feito 
pelos secretários de Es-
tado na sexta-feira (18) 
durante os grupos de tra-
balho.
 Na agropecuária 
a intenção é fortalecer as 
ações de defesa sanitá-
ria animal e vegetal nos 
estados integrantes do 
Cosud, compartilhando 
informações técnicas e 

aprimorando os serviços 
prestados.
 O Grupo de Tra-
balho Logística e Trans-
porte, ao considerar a 
relevância da temática 
referente às obras públi-
cas, desenvolveu a Es-
tratégia BIM Cosud, por 
meio do Termo de Coo-
peração Técnica, assina-
do pelos governadores.
 O Termo visa a 
implementação da Mo-
delagem da Informação 
da Construção - BIM, que 
permitirá integrar as di-
versas fases do ciclo de 
uma obra de construção 
com o gerenciamento 
de todas as informações 
disponíveis em projeto, 
garantindo mais eficácia 
e eficiência no gasto pú-
blico. Já em relação ao 
meio ambiente, o acordo 
envolve parcerias técni-
cas entre Santa Catarina 
e Espírito Santo.

COSUD
 O Cosud foi cria-
do em março deste ano, 
durante encontro dos 
governadores em Minas 
Gerais. O objetivo é in-
tegrar esforços em áreas 
de interesse comum dos 
sete estados. As edições 
anteriores ocorreram em 
Belo Horizonte (MG), 
São Paulo (SP), Grama-
do (RS) e Vitória (ES).
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Paraná Cidadão chega a 200 mil 
atendimentos no ano

 A feira de ser-
viços Paraná Cidadão 
atingiu nesta edição, em 
Colombo, na Região Me-
tropolitana de Curitiba, a 
marca de 200 mil atendi-
mentos realizados neste 
ano. “É importante con-
solidarmos cada vez mais 
esse tipo de programa 
que leva cidadania para a 
população onde ela está”, 
disse o secretário da Jus-
tiça, Família e Trabalho,   
Ney Leprevost.
 O evento, que 
chegou no bairro Jardim 
Osasco, na quarta-feira 
(16/10), registrou durante 
os três dias mais de 19 mil 
atendimentos e teve seu 
primeiro dia marcado pela 
emissão de documentos 
para crianças e adolescen-
te, de dois a 17 anos, atra-
vés do Programa Crianças 
e Adolescentes Protegidos.

 Já na quinta e 
sexta-feira (17 e 18) a 
população contou com 
diversos serviços gratui-
tos, no Ginásio de Espor-
tes do Colégio Estadual 
Julia Cavassin. Além da 
confecção de carteira de 
identidade, carteira de 
trabalho, CPF, habilitação 
de seguro-desemprego, 
cadastro para vagas de 
emprego, cadastro para 

diminuir a tarifa de luz e 
água e linhas de crédito 
para micro e pequenas 
empresas.
 Também foram 
ofertadas orientações jurí-
dicas de direitos humanos 
e defesa do consumidor, 
atendimentos na área de 
saúde e educação, além 
de atividades de lazer e 
apresentações culturais.
 “A vida da gente 

é corrida e um programa 
deste economiza tempo 
e também é um sinal de 
respeito de que o governo 
está olhando pela gente”, 
ressaltou o pedreiro José 
Roberto da Silva, de Co-
lombo, que levou seus 
filhos Roberto Carlos e 
Maria Eduarda para fazer 
a carteira de trabalho e a 
identidade.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


