
• As condições atmosféricas previstas indicam a con-
tinuidade das pancadas de chuva as quais se intensi-
ficam no período diurno de maior aquecimento. Estes 
são os destaques para esta quarta-feira.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
16/01/19................................. R$ 67,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
16/01/19.................................R$ 29,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
16/01/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Em Londrina Profis 2019 já registra negociação de quase R$ 5 milhões
 A adesão ao Pro-
grama de Regularização 
Fiscal (Profis 2019) foi 
aberta na segunda-fei-
ra (14) com o início dos 
atendimentos pela Se-
cretaria Municipal de Fa-
zenda. Até às 16 horas 
desta terça-feira (15), ou 
seja, em menos de dois 
dias, foram registradas 
1.637 negociações reali-
zadas na Praça de Aten-
dimento da Prefeitura. O 
valor total negociado até 

agora perfaz o montante 
de R$4.926.689,00. 
 A quantia é re-
ferente à renegociação 
das dívidas tributárias e 
não tributárias dos con-
tribuintes, abrangendo 
pagamentos feitos à 
vista ou de forma parce-
lada. O acerto das dívi-
das é possibilitado pelo 
programa com oferta de 
até 100% de desconto 
em multas e juros e con-
dições de parcelamento 

em até 23 vezes, sendo 
esta a novidade do pro-
grama neste ano. São 
válidas nesta vigência do 
Profis as dívidas cons-
tituídas até o dia 31 de 
dezembro de 2018. 
 O secretário mu-
nicipal de Fazenda, João 
Carlos Barbosa Perez, 
analisou que o primeiro 
balanço do Profis 2019 
é positivo e supera as 
expectativas iniciais. Se-
gundo ele, o valor nego-

ciado é um indicativo de 
que a adesão será alta 
e que será possível al-
cançar a meta de arreca-
dação de R$ 29 milhões 
esperada até o final do 
programa, em vai até 30 
de abril. 
 "O número de 
adesões costuma ser 
mais alto no começo do 
programa e também na 
reta final. É importante 
frisar que há 100% de 
desconto em multas e 

juros para quem reali-
zar o pagamento à vista 
nos meses de janeiro e 
fevereiro. Depois, tan-
to o desconto como a 
quantidade de parce-
las possíveis diminuem 
gradativamente. E para 
2019 também foi dispo-
nibilizado um número 
maior de parcelas, em 
até 23 vezes. Por isso, 
os contribuintes devem 
ficar atentos aos prazos 
estabelecidos", destacou 
o secretário. 
 O Profis 2019 
envolve negociação de 
tributos como IPTU, ITBI, 
ISS, taxas e outros débi-
tos não tributários como, 
por exemplo, multas de 
capina, contratos, Pro-
con, Sema. Atualmente, 
o Município soma R$ 2 
bilhões em dívida ativa. 
 Os atendimentos 
ao público são realiza-
dos de segunda a sexta-
feira, das 9 às 18 horas, 
na Praça de Atendimento 
da Fazenda, que fica no 
saguão do prédio admi-
nistrativo da Prefeitura, 
localizado na Avenida 
Duque de Caxias, 635. 
 Outra opção são 
os postos de atendimen-
to descentralizados da 
Fazenda. As unidades 
estão localizadas no 

Londrina Norte Shopping 
(Rua Américo Deolindo 
Garla, 224, Jardim Pa-
caembu), no Shopping 
Boulevard (Avenida The-
odoro Victoreli, 150) e no 
Shopping Armazém da 
Moda (Avenida Tiraden-
tes, 1.411 – Loja 149). 
No primeiro estabeleci-
mento, o atendimento é 
de segunda a sábado, 
das 10 às 21 horas. Já 
no Shopping Boulevard 
o atendimento é de se-
gunda a sábado, das 10h 
às 21h, e no Armazém 
da Moda é de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 
18h. 
 Condições - 
Quem aderir ao Profis 
em janeiro terá direito 
a 100% de desconto no 
pagamento à vista ou 
90% de desconto se par-
celar em dez vezes. Po-
derá, ainda, escolher por 
parcelar em 23 vezes, 
com desconto de 70%. 
Para adesões feitas em 
fevereiro, o desconto à 
vista será de 100%, mas 
o contribuinte poderá 
parcelar em nove vezes, 
com direito à 85% de 
desconto, e se preferir 
poderá optar por parce-
lar em 22 vezes receben-
do o desconto de 65%. A 
partir de março, o des-

conto diminui. Será às 9 
horas, no Centro Público 
de Economia Solidária 
da avenida Rio de Janei-
ro, 1.278 (esquina com 
a avenida Juscelino Ku-
bitscheck). 
 ACESF - Con-
tribuintes com multas 
emitidas pela Adminis-
tração dos Cemitérios e 
Serviços Funerários de 
Londrina (ACESF) tam-
bém poderão aderir ao 
programa. 
 Os atendimen-
tos para essa finalidade 
ocorrem apenas presen-
cialmente na sede da 
ACESF, e não na Praça 
de Atendimento da Pre-
feitura. O contribuinte 
deve procurar a Direto-
ria Financeira, das 8h às 
14h, na sede da autar-
quia, que fica na Avenida 
Juscelino Kubitscheck, 
2.948. 
De acordo com a ACESF, 
de 2014 até o dia 31 de 
dezembro de 2018, fo-
ram constatados 18 mil 
débitos, que somam um 
montante de R$ 4,5 mi-
lhões. A expectativa é 
que cerca de cinco mil 
débitos deles sejam re-
negociados de janeiro 
a abril deste ano, o que 
gerará R$ 1,5 milhão em 
pagamentos.

Inep divulga notas do Enem
nesta sexta-feira

 Nesta sexta-feira 
(18), mais de 4,1 milhões de 
estudantes que fizeram o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) no ano passado terão 
acesso às notas das provas. 
O resultado será divulgado na 
internet, na Página do Partici-
pante, e no aplicativo oficial do 
Enem. 
 Os participantes terão 
acesso a quanto obtiveram em 
cada uma das provas: lingua-
gens, ciências humanas, ciên-
cias da natureza, matemática 
e redação. A nota dos treinei-
ros, aqueles que ainda não 
concluíram o ensino médio e 
fizeram a prova apenas para 
testar os conhecimentos, será 
divulgada apenas em março, 
60 dias depois dos demais 
participantes. 
 A nota do Enem é cal-
culada usando a chamada te-
oria de resposta ao item (TRI), 
que não estabelece previa-
mente um valor fixo para cada 
questão. O valor varia confor-
me o percentual de acertos e 
erros dos estudantes naquele 
item. 

 Assim, se a questão 
tiver grande número de acer-
tos será considerada fácil e, 
por essa razão, valerá menos 
pontos. O estudante que acer-
tar um item com alto índice de 
erros, por exemplo, ganhará 
mais pontos por ele. 
 O Enem foi aplicado 
nos dias 4 e 11 de novembro 
de 2018. Desde o dia 14 de 
novembro, estão disponíveis 
as provas e os gabaritos ofi-
ciais. Também estão disponí-
veis vídeos com os enuncia-
dos e as opções de respostas 
da videoprova em Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras). 
 O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep) divulgará ain-
da, em data a ser definida, o 
espelho da redação, ou seja, 
detalhes da correção dessa 
prova. Isso é feito após os pro-
cessos seletivos dos progra-
mas federais. A correção tem 
função apenas pedagógica e 
não é possível interpor recur-
so. 
O que fazer com as notas? 

 Com os resultados, os 

estudantes poderão concorrer 
a vagas no ensino superior pú-
blico pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), a bolsas em 
instituições privadas, pelo Pro-
grama Universidade para To-
dos (ProUni), e para participar 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). 
 O primeiro processo 
que terá as inscrições abertas 
é o Sisu. Para participar é pre-
ciso fazer a inscrição online no 
período de 22 a 25 de janeiro. 
Os estudantes já podem con-
sultar, na página do programa, 
as vagas disponíveis. São 
mais de 235,4 mil vagas distri-
buídas em 129 universidades 
públicas de todo o país. 
 Além dos programas 
nacionais, os estudantes po-
dem usar as notas para cursar 
o ensino superior em Portugal. 
O Inep tem convênio com 37 
instituições portuguesas. A 
lista está disponível na pági-
na da autarquia. Segundo o 
Inep, atualmente mais de 1,2 
mil brasileiros usaram o Enem 
para ingressar nessas institui-
ções.


