
• Segunda-feira de muito calor no Paraná, situação que 
favorece o desenvolvimento de "chuvas de verão" nas 
diversas regiões do Estado. Chuvas previstas são rápidas 
e bem pontuais, e ocorrem preferencialmente a partir da 
tarde.
Mín:  17°C em Curitiba
Máx: 32°C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consul-
tar valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
17/02/20................................. R$ 79,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/02/20.................................R$ 40,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/02/20................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

Segunda parcela do IPVA começa a vencer hoje
 Começa a ven-
cer  hoje, segunda-fei-
ra (17) o prazo para o 
pagamento da segunda 
parcela do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). Os 
proprietários de veículos 
com placas final 1 e 2 de-
vem recolher o imposto 
na segunda-feira; as pla-
cas que terminam em 3 e 
4 pagam na terça-feira, 
e assim sucessivamen-
te, até o 21 (sexta-feira), 
quando as placas fina-
lizadas em 9 e 0 devem 
fazer o recolhimento.
 O vencimento 
da terceira parcela, para 
quem optou pelo parcela-
mento, tem início no dia 
23 de março e prossegue 

até o final da semana, no 
dia 27.
 Vale lembrar que 
neste ano os contribuin-
tes não receberam o bo-
leto em casa para efetuar 
o pagamento. A Receita 
Estadual, órgão da Se-
cretaria de Estado da Fa-
zenda responsável pela 
arrecadação do imposto, 
informa também que não 
envia guias para paga-
mento por e-mail.
 O IPVA pode ser 
pago nos sete bancos 
credenciados (Banco do 
Brasil, Itaú, Santander, 
Bradesco, Sicredi, Banco 
Rendimento e Bancoop), 
com a guia de pagamento 
(GR-PR) ou em qualquer 
banco e seus autorizados 

com a ficha de compensa-
ção. As duas podem ser 
emitidas na página da Se-
cretaria www.fazenda.pr.
gov.br, usando apenas o 
número do Renavan, que 
consta no Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículos (CRLV).
 O pagamento 
também pode ser feito 
diretamente nos caixas 
desses bancos – com ex-
ceção do Banco do Bra-
sil, bastando apresentar 
o número do Renavan.
 Caso o tributo 
não seja quitado, a multa 
é de 10% sobre o valor a 
ser pago, além de juros 
mensais, com base na 
Selic. Além disso, os con-
tribuintes em atraso com 

o IPVA não receberão o 
documento de licencia-
mento de veículos, que é 
de porte obrigatório.
 O valor do IPVA 
lançado é de aproxima-
damente R$ 3,7 bilhões, 
dos quais 50% do valor 
recolhido fica com o mu-
nicípio de licenciamento 
do veículo. Os recursos 
do imposto são aplicados 
em áreas prioritárias do 
governo, como educa-
ção, saúde e segurança.
 O IPVA é calcula-
do com base no valor do 
veículo, e sua quitação é 
requisito obrigatório para 
emissão certificado de 
licenciamento de veículo 
pelo Detran/PR.

Fonte: aen.pr.gov.br

Governador decreta Paraná 
em estado de alerta contra 

dengue
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior assinou na ultima 
quinta-feira (13) decre-
to que institui estado de 
alerta no Paraná para o 
combate e controle do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue e 
de outras doenças, como 
a chikungunya e a zika.
 O documento, 
também assinado pelo 
chefe da Casa Civil, Guto 
Silva; e pelo secretário 
estadual da Saúde, Beto 
Preto, explica que enten-
de-se por Estado de Aler-
ta o cenário em que há a 
incidência de, no mínimo, 
100 casos confirmados 
de determinada doença a 
cada 100 mil habitantes da 
população. O decreto fica 
em vigor ate que se desfa-
ça o estado de alerta.
 O Paraná tem 
hoje 149,53 casos confir-
mados de dengue por 100 
mil habitantes, incidência 
que caracteriza estado de 
alerta para fins epidemio-
lógicos.
 “Temos uma for-
ça-farefa instalada em 
todo Estado, já atuando 
em mutirões, remoção de 
criadouros e orientações 
para a população e preci-
samos da ajuda da popu-
lação neste combate ao 
vetor da dengue”, disse o 
secretário.
 Segundo ele, 
são mais de 20 mil casos 
confirmados da doença 
no Paraná. De agosto de 
2019 até agora são 13 
mortos; 62 municípios em 

situação de epidemia e 
cerca de 65 mil notifica-
ções para a doença. “Por 
isso nossa preocupação e 
concentração de esforços 
nesta luta”, afirmou.
 Entre as medidas 
destacadas no documento 
estão o pleno funciona-
mento do Comitê Interse-
torial de Controle da Den-
gue. O comitê é composto 
por representantes de to-
das as áreas do Governo 
e sociedade civil organiza-
da, e a função é promover 
a mobilização de combate 
à doença em todo o Esta-
do, intensificar visitas do-
miciliares para a identifica-
ção de focos do mosquito 
e eliminação por meio me-
cânico, químico ou bioló-
gico, em todos os imóveis 
da área identificada como 
potencialmente transmis-
sores.
 O decreto ressalta 
ainda que a autoridade do 
SUS nos municípios deve 
solicitar a atuação com-
plementar do Estado e da 
União, visando ampliar a 
eficácia das medidas a se-
rem tomadas, garantindo 
a saúde pública e evitando 
o alastramento ainda 
maior da dengue.
RECOMENDAÇÃO

 O documento 
recomenda, de acor-
do com Nota Técnica 
emitida em dezembro 
pela Secretaria da 
Saúde, que os muni-
cípios não adquiram 
inseticidas e larvicidas 

diferentes daqueles indi-
cados pelo Ministério da 
Saúde para o uso do con-
trole do Aedes aegypti.

INCENTIVO
 Por meio do do-
cumento, o Estado segue 
com o incentivo aos pro-
fissionais de saúde, em 
especial médicos e enfer-
meiros da rede pública e 
privada, ao conhecimento 
e adoção da Classificação 
de Risco e Manejo do Pa-
ciente Suspeito de Den-
gue.
 “Com apoio das 
Regionais de Saúde e das 
secretarias de Saúde dos 
municípios, a Secretaria 
promove desde o final de 
janeiro a capacitação para 
o manejo clínico para a 
dengue com a participa-
ção, até o momento, de 
aproximadamente 1.700 
profissionais das regiões 
de Londrina, Maringá, 
Paranavaí, Campo Mou-
rão, Jacarezinho, Cornélio 
Procópio e Cianorte; este 
curso visa agilizar o diag-
nóstico mais rápido da do-
ença e continuará sendo 
replicado para mais muni-
cípios”, disse o secretário 
Beto Preto.

Fonte: aen.pr.gov.br

Governo abre concurso para contratar 
279 novos servidores

 O Governo do 
Paraná lança três con-
cursos públicos para 
contratação de servido-
res estaduais. Ao todo, 
são ofertadas 279 vagas 
para Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná 
(Adapar), Secretaria de 
Estado da Justiça, Famí-
lia e Trabalho e Instituto 
Água e Terra (IAT).
 O Estado vai se-
lecionar funcionários de 
nível médio e superior 
para reforçar o quadro do 
executivo estadual. As re-
munerações variam entre 
R$ 2.671,97 (nível mé-
dio) e R$ 6.679,93 (nível 
superior).
 De acordo com 
o secretário de Estado 
da Administração e da 
Previdência, Reinhold 
Stephanes, as vagas 
abertas são estratégicas 
para o Paraná. “O Estado 
está priorizando a reposi-
ção de pessoal em áreas 
estratégicas. Com o au-
mento do número de apo-
sentadorias, é primordial 
recompor os quadros e 
as vagas agora ofertadas 
são fundamentais para o 
Governo do Estado”, ex-
plicou.

JUSTIÇA 
 Para a Secreta-
ria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho são 
ofertadas 69 vagas do 
Quadro Próprio do Poder 
Executivo (QPPE) para 
servidores que atuarão 
no atendimento das Uni-
dades Socioeducativas 
da Secretaria.

 São 19 vagas 
para Agente de Execu-
ção – Técnico de Enfer-
magem. A função é de 
nível médio e terá remu-
neração de R$ 1.554,33 
e Gratificação de Ativida-
de em Unidade Penal ou 
Correcional Intramuros 
(GADI) de R$ 1.608,04, 
conforme está previsto 
em lei.
 Serão selecio-
nados, ainda, seis en-
fermeiros, 14 médicos, 
três odontólogos, 20 
psicólogos e sete tera-
peutas ocupacionais. O 
vencimento base é de R$ 
3.730,42 e GADI de R$ 
1.455,34 para médicos e 
R$ 1.994,78 para as de-
mais funções.
 As inscrições 
poderão ser feitas entre 
26 de fevereiro e 26 de 
março. A empresa or-
ganizadora é o Instituto 
Brasileiro de Formação 
e Capacitação (IBFC). 
O link do edital pode ser 
consultado AQUI.

ADAPAR
 Para a Agência 
de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar) são 
80 vagas de nível mé-
dio e superior. A remu-
neração varia entre R$ 
2.671,97 (nível médio) e 
R$ 6.679,93 (nível supe-
rior). As vagas são para 
Fiscal de Defesa Agrope-
cuária – Função: Médico 
Veterinário e Assistente 
de Fiscalização da Defe-
sa Agropecuária – Fun-
ção: Técnico de Manejo e 
Meio Ambiente.

 As inscrições 
acontecem entre os dias 
2 de março e 2 de abril. A 
organizadora do concur-
so é o Centro Brasileiro 
de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e de Pro-
moção de Eventos (Ce-
braspe). 

INSTITUTO ÁGUA E 
TERRA

 Outras 130 va-
gas estão abertas para 
contratação de servido-
res para o Quadro Pró-
prio do Poder Executivo e 
que vão trabalhar no Ins-
tituto Água e Terra (IAT). 
As vagas ofertadas são 
para diferentes municí-
pios do Estado.
 Serão contrata-
dos 26 Técnicos de Ma-
nejo e Meio Ambiente 
(nível médio), com remu-
neração de R$ 1.554,33 
e Gratificação pelo Exer-
cício de Encargos Es-

peciais, no valor de R$ 
1.234,43.
 Para nível supe-
rior, serão contratados 
dois Arquitetos, oito Bi-
ólogos, 20 Engenheiros 
Agrônomos, quatro En-
genheiros Cartográficos, 
17 Engenheiros Civis, 16 
Engenheiros Florestais, 
19 Engenheiros Quími-
cos, três Geógrafos, oito 
Geólogos, cinco Quí-
micos, um Sociólogo e 
um Médico Veterinário. 
A remuneração é de R$ 
3.730,42 e Gratificação 
pelo Exercício de Encar-
gos Especiais, no valor 
de R$ 2.312,91.
 A empresa or-
ganizadora é o Instituto 
Brasileiro de Formação 
e Capacitação (IBFC). As 
inscrições poderão ser 
feitas entre 26 de feverei-
ro e 26 de março. 

Fonte: aen.pr.gov.br


