
• O centro mais intenso da massa de ar frio se afastou, durante 
esta madrugada, para o Oceano, na altura do litoral dos estados do 
Sul entretanto ainda contribui para a manutenção da concentração 
de umidade (nuvens baixas) e temperaturas mais baixas entre o 
leste e o sudeste do Paraná.
Mín:  9° C em Curitiba
Máx: 28° 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 muni-
cípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores 
para o Diário Oficial).

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Diretor e Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Terça-Feira, 24 de Setembro de 2019 • ANO XIX • Edição N°. 1978 • R$ 2,00

SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
24/09/19................................. R$ 74,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/09/19.................................R$ 29,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/09/19................................. R$ 44,50

Fonte: Deral/Seab

Refis em Florestópolis 2019
 Art. 5º - O sujeito passivo ou responsável tributário ao aderir ao RE-
FIS - Florestópolis 2019 poderá quitar o débito tributário consolidado nas 
seguintes condições:
 100% de desconto de multa e juros para pagamentos à vista;
 75% de desconto em multa e juros para pagamento em 10 parcelas;
 50% de desconto em multas e juros para pagamentos em 15 parcelas.
 Obs: Para mais informações consulte a Lei 1.522 de 2019 e Lei 1.503 
de 2019-REFIS, ou no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Florestó-
polis.

Fonte:https://www.florestopolis.pr.gov.br

Novo marco das concessões 
públicas é discutido no Paraná

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior afirmou nesta se-
gunda-feira (23), em ses-
são da comissão espe-
cial que discute um novo 
marco regulatório das 
concessões públicas, 
que o Paraná pode ser a 
locomotiva das parcerias 
público-privadas (PPPs) 
no Brasil. A audiência foi 
promovida pela Câmara 
dos Deputados e acon-
teceu na Assembleia 
Legislativa do Paraná. 
Participaram o presiden-
te da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia, 
parlamentares, membros 
do Governo do Estado e 
da iniciativa privada.
 A avaliação geral 
da comissão especial é 
de que os governos não 
têm mais condições de 
promover o crescimento 
econômico sem a contri-
buição do setor privado, 
principalmente em fun-
ção da incapacidade de 
gerar caixa para realizar 
investimentos. As dis-
cussões envolvem novas 
regras para concessões 
públicas de obras e ser-
viços, PPPs e fundos de 
investimentos em infra-
estrutura.
 “Temos que aca-
bar com o discurso de 
que o Estado tem que 
fazer tudo. O Estado tem 
que ser responsável por 
regular e fiscalizar esse 
modelo de concessão. 
O Paraná quer ser uma 
grande locomotiva na 
implantação de PPPs. 
Temos a lei mais moder-
na do Brasil e a ideia é 
avançar para ter bons 
parceiros privados para 
prestar bons serviços pú-
blicos”, afirmou Ratinho 
Junior. “O Estado não 
tem que ficar nem maior, 
nem menor, tem que fi-
car num tamanho ideal 
para atender o cidadão”.
 O governador 
também destacou que 
um das grandes garga-

los na legislação está 
nos prazos e que uma 
PPP demora cerca de 
500 dias, em média, para 
sair da fase de projeto. 
Essa questão, disse, se 
soma a outras, como a 
necessidade de aumen-
tar a confiabilidade dos 
contratos de concessão, 
possibilidade de novas 
formas de contratação 
pública, comitês técnicos 
e capacidade de receber 
projetos internacionais.
 Ratinho Junior 
também citou a forma-
lização de três projetos 
dentro do Programa de 
Parcerias do Paraná 
(PAR), lei estadual que 
regulamenta as conces-
sões. Foram formaliza-
das nesta segunda-feira 
a instalação de uma pe-
nitenciária com cozinha 
industrial em Piraquara, 
pátios do Detran e 33 
centrais de atendimento. 
Os investimentos somam 
cerca de R$ 630 milhões 
e evitam gastos com 
manutenção dos pátios 
veiculares e refeições do 
sistema penitenciário da 
Região Metropolitana de 
Curitiba.

BOM EXEMPLO
 A comissão es-
pecial da Câmara dos 
Deputados que anali-
sa o projeto das PPPs, 
concessões e fundos 
de infraestrutura deve 
apresentar até o final 
de outubro uma propos-
ta de marco legal que 
possibilite aumentar os 
investimentos privados 
no País. O presidente 
da Casa, Rodrigo Maia, 
disse que essa pauta 
se soma a outras inicia-
tivas federais, que têm 
como intuito retomar o 
crescimento econômico 
e desburocratizar os pro-
cessos. Ele citou o Pro-
grama de Parcerias do 
Paraná como inspiração.
 “O bom exemplo 
do Paraná serve de mo-
delo. Queremos apren-

der o que deu certo e 
levar para a lei federal, 
para que ela seja de fato 
efetiva. As leis precisam 
garantir segurança jurídi-
ca para o investidor pri-
vado”, afirmou Rodrigo 
Maia. “A capacidade de 
investimento dos gover-
nos estaduais e da União 
é limitada. As reformas 
(previdenciária, adminis-
trativa e tributária) são 
fundamentais, porque 
olham para as despe-
sas, mas é preciso que 
se construa uma lei mo-
derna para que o setor 
privado possa voltar a in-
vestir em infraestrutura”.
 A audiência tam-
bém contou com a parti-
cipação do presidente da 
comissão especial, depu-
tado João Maia (RN), e do 
relator da matéria, depu-
tado Arnaldo Jardim (SP). 
O Paraná é o segundo 
Estado a receber audiên-
cia pública nesses termos, 
depois de São Paulo.
 O presidente da 
comissão lembrou que 
o País enfrenta um ciclo 
de recessão e que o Es-
tado necessita do apoio 
da iniciativa privada para 
promover crescimento 
econômico. “Precisamos 
retomar o crescimento 
e ele não se dará pelo 
consumo, em função das 
famílias endividadas, ou 
pelos gastos públicos, 
em função da estrutura 
estática dos gastos da 
União. Precisamos de 
parcerias, concessões 
e investimentos em in-
fraestrutura, que está se 
deteriorando”, afirmou.
 Para o prefeito 
de Guarapuava e vice
-presidente da Frente 
Nacional de Prefeitos, 
César Silvestri Filho, as 
prefeituras esperam que 
a lei federal seja ade-
quada à nova realidade 
econômica para que os 
investimentos possam 
ocorrer de maneira mais 
célere, com confiabili-

dade de todos os parti-
cipantes. “Hoje em dia 
mais de 90% dos Proce-
dimentos de Manifesta-
ção de Interesse Social 
(PMIS) não saem do 
papel, trazendo grande 
prejuízo para a infraes-
trutura e para as empre-
sas. Temos dificuldades, 
enquanto municípios, de 
elencar garantias que o 
mercado aceite como lí-
quidas e seguras”, com-
plementou.

NOVA REALIDADE
 Os estados pre-
cisam se adaptar a essa 
nova realidade em con-
sonância ao governo fe-
deral, na opinião do pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, 
Ademar Traiano. “Na mi-
nha visão o Estado tem 
que ser responsável por 
saúde, segurança e edu-
cação. As demais áreas 
podem incluir a iniciativa 
privada, desde que o Es-
tado regule”, afirmou.
 Segundo o se-
cretário estadual de In-
fraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, o novo 
marco regulatório será 
importante também para 
a concessão dos 4,1 mil 
quilômetros do novo Anel 
de Integração, quando 
se encerram os contra-
tos dos atuais lotes de 
rodovias federais peda-
giadas.
 “O Paraná terá 
uma modelagem nova, 
algo que até agora o 
País não conhece, não 
apenas com a maior 
outorga ou menor tari-
fa, mas possibilidade de 
free flow - sem catracas, 
onde o motorista não 
precisa parar na cancela 
-, e tarifas menores para 
usuários mais frequen-
tes”, emendou.

ALMOÇO
 O governador 
Ratinho Junior almoçou 
com o presidente da Câ-
mara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, nesta se-
gunda-feira, no Palácio 
Iguaçu. Na pauta, dis-
cussões econômicas 
e legislativas como a 
reforma tributária e ne-
cessidade de atrair in-
vestimentos estrangeiros 
para o País. O governa-
dor citou a atração de 
investimentos privados 
e que o Paraná lidera os 
índices da produção in-
dustrial nacional.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

IBGE realiza o lançamento 
oficial do Censo

Demográfico 2020 em
Primeiro de Maio

 Em 2020, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) reali-
zará a maior operação de 
recenseamento já organi-
zada no Brasil, o XIII Censo 
Demográfico brasileiro.
 As atividades des-
sa pesquisa de campo irão 
ocorrer entre os meses de 
agosto e outubro do próxi-
mo ano, porém os prepara-
tivos em Primeiro de Maio 
para essa grande opera-
ção já estão em andamen-
to.
 Ao longo desses 
três meses, em torno de 

11 recenseadores e dois 
supervisores (selecionados 
por meio de Processo Sele-
tivo de responsabilidade do 
IBGE) estarão trabalhando 
nessa atividade em nossa 
cidade, visando recensear 
todo o município.
 Nessa pesquisa, 
serão levantadas informa-
ções sobre as característi-
cas dos moradores e dos 
domicílios, migração, nup-
cialidade, educação, tra-
balho e rendimento, dentre 
outros temas.
 Os resultados 
dessa pesquisa podem 

ser utilizados para acom-
panhar o crescimento e a 
evolução das característi-
cas da população; identifi-
car áreas prioritárias para 
investimentos em saúde, 
educação, habitação, 
transportes e energia; for-
mular programas sociais 
para assistência a crian-
ças, jovens e idosos; além 
de facilitar a identificação 
de locais que necessitam 
de programas de estímulo 
ao crescimento econômi-
co.
 Por isso, o IBGE 
promoveu nesta terça-fei-

ra (24) a reunião do 
lançamento oficial no 
município, a chamada 
Reunião de Planeja-
mento e Acompanha-
mento do Censo (RE-
PAC), cujo objetivo é 
dar transparência às 
ações empreendidas 
pelo órgão nos Municí-
pios e no Estado, pro-
mover o conhecimento 
da metodologia e das 
ações em campo, di-
vulgar a pesquisa e en-
gajar a população e as 
autoridades nesse im-
portante levantamento 
de dados.
Fonte:facebook.com/Prefei-

turadePrimeirodeMaio


