
•  Os destaques meteorológicos para esta segunda-feira: Au-
mento gradual das temperaturas e o retorno da instabilidade 
atmosférica a partir do setor oeste. Para de tarde chuvas rápi-
das, com trovoadas, entre o oeste e o sudoeste. Estas chuvas 
pontualmente podem vir acompanhadas de raios e, eventual-
mente rajadas moderadas a fortes.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
27/05/19................................. R$ 69,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
27/05/19.................................R$ 27,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
27/05/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Receita encontra irregularidades em 34% dos postos fiscalizados
 A Receita Es-
tadual do Paraná apre-
sentou o balanço de 
uma operação integrada 
de fiscalização ocorrida 
entre os dias 8 e 10 de 
abril. Durante a ação, 
que envolveu todas as 
Delegacias Regionais 
da Receita, 101 postos 
de combustíveis foram 
inspecionados em 17 ci-
dades do Estado. A ope-
ração buscou garantir o 
cumprimento das nor-
mas tributárias, além de 
combater a concorrência 
desleal entre os estabe-
lecimentos comerciais.
 Do total de pos-
tos fiscalizados, 34% 
apresentaram algum tipo 
de infração tributária, 
sendo as mais comuns, 

o estoque de combustí-
vel sem a documentação 
fiscal regulamentar e a 
falta de emissão do do-
cumento fiscal. O volume 
encontrado de combustí-
veis com irregularidades 
foi de 214 mil litros de ga-
solina e 398 mil litros de 
etanol.
 A operação re-
sultou em diferentes atos, 
de acordo com a infra-
ção. Foram lavrados seis 
autos de infração, que 
podem gerar processos 
administrativos de apura-
ção e aplicação de pena-
lidade. 14 postos foram 
notificados a apresentar 
defesa prévia acerca das 
irregularidades identifica-
das. Quatro postos tive-
ram inscrição estadual 

pré-canceladas por irre-
gularidades cadastrais 
e por inatividade. Os es-
tabelecimentos estavam 
instalados nas cidades 
de Guarapuava e Umua-
rama. Os demais postos 
tiveram multa de valor re-
duzido e ficarão sujeitas 
a novas fiscalizações. O 
valor total apurado com 
as irregularidades foi de 
R$ 685.912,98, relativos 
ao pagamento do impos-
to devido e multas aplica-
das.
 BOAS PRÁTI-
CAS - De acordo com o 
diretor da Receita Esta-
dual do Paraná, Luiz Mo-
raes Junior, este tipo de 
ação é importante para 
estimular a livre concor-
rência entre os estabele-

cimentos com boas prá-
ticas e deve acontecer 
com frequência. “É im-
portante divulgar ao setor 
a importância do cum-
primento das obrigações 
tributárias para o bem da 
sociedade”, diz.
 A ação integrada 
de fiscalização aconte-
ceu nas cidades de Apu-
carana, Bandeirantes, 
Cascavel, Curitiba, Gua-
rapuava, Ibaiti, Jacarezi-
nho, Londrina, Maringá, 
Pato Branco, Pinhais, 
Ponta Grossa, Santa Ma-
riana, Santo Antônio da 
Platina, Siqueira Cam-
pos, Umuarama, Wen-
ceslau Braz.
 Outras infrações 
relativas à qualidade do 
combustível comercia-

lizado ou à aferição do 
equipamento medidor de 
abastecimento estão na 
área de competência de 

órgãos de fiscalização 
como a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis – ANP 

e do Instituto de Pesos 
e Medidas – IPEM/PR, 
e, portanto, não fizeram 
parte desta ação.

Ministério da Saúde abre
inscrições para o Mais Médicos

 Uma nova rodada de 
inscrições para o Programa 
Mais Médicos foi aberta hoje 
(27) e prossegue até quar-
ta-feira (29). São oferecidas 
2.212 vagas para o atendi-
mento na atenção primária 
à saúde em cerca de 1.185 
municípios e 13 Distritos Sa-
nitários Especiais Indígenas 
(DSEIs). As inscrições são 
feitas exclusivamente pela 
internet. 
 A prioridade no pre-
enchimento das vagas será 
para médicos formados e 
habilitados com registro em 
qualquer Conselho 
Regional de Medicina 
do Brasil. Os candi-
datos inscritos devem 
acessar o sistema do 
Mais Médicos na in-
ternet entre os dias 6 
e 7 de junho para indi-
car o local onde que-
rem trabalhar dentre 
as vagas disponíveis.
 A expectativa 
do Ministério da Saú-

de é que os médicos come-
cem atender em junho. De 
acordo com a pasta, essa 
nova etapa do programa 
deve reforçar a assistência 
na atenção primária a mais 
de 6 milhões de pessoas 
que vivem nas áreas mais 
vulneráveis do país.
 No caso de vagas 
remanescentes dessa 1ª 
etapa, será feito um cha-
mamento público aos bra-
sileiros formados em outros 
países e que já tenham ha-
bilitação para o exercício da 

medicina no exterior.
 O edital do 18° ciclo 
dos Mais Médicos foi pu-
blicado no Diário Oficial da 
União do dia 13 de maio e 
traz detalhes sobre os docu-
mentos que devem ser apre-
sentados pelos candidatos. 
Dessa vez, toda a documen-
tação deverá ser enviada 
pela internet já no ato de ins-
crição. A mudança fará com 
que apenas profissionais já 
habilitados participem do 
chamamento público, otimi-
zando tempo e recurso.

Campanha de vacinação contra 
gripe entra na última semana

 Essa é a última se-
mana de vacinação contra 
a gripe nos postos de saúde 
de todo o Brasil. A campa-
nha encerra nesta sexta-fei-
ra (31). A imunização é para 
grupos prioritários e integran-
te de forças de segurança e 
de salvamento. 
 A campanha come-
çou no dia 10 de abril e o úl-
timo balanço do Ministério da 
Saúde mostra que até o dia 
21 de maio 63% do público
-alvo havia se vacinado.
 Devem receber a 
dose crianças com idade 
entre 6 meses e menores 
de 6 anos; grávidas em 
qualquer período gesta-
cional; puérperas (até 45 
dias após o parto); traba-
lhadores da saúde; povos 
indígenas; idosos; profes-
sores de escolas públicas 
e privadas; pessoas com 
comorbidades e outras 
condições clínicas es-
peciais; adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos 

sob medidas socioeducati-
vas; funcionários do sistema 
prisional e pessoas privadas 
de liberdade.
 Profissionais das 
forças de segurança e sal-
vamento também passaram 
a fazer parte do público-alvo 
da campanha neste ano. Por 
meio de nota, o ministério 
informou que o grupo inclui 
policiais civis, militares, bom-
beiros e membros ativos das 
Forças Armadas, totalizando 

cerca de 900 mil pessoas. 
A vacina 

 O Ministério da Saú-
de informou, em nota, que, 
em relação ao ano passado, 
houve alteração de duas ce-
pas na vacina. Em função da 
mudança na composição, a 
pasta considera "imprescin-
dível" que os grupos selecio-
nados recebam a nova dose 
este ano ainda que já tenham 
sido imunizados anteriormen-
te.


