
• Na terça-feira o tempo começa a mudar sobre o Pa-
raná. Uma frente fria evolui e alcança primeiramente 
as regiões do oeste e faixa sul ocasionando chuva a 
partir da tarde. Entre a noite e a próxima madrugada 
a chuva tende a evoluir para as demais regiões. 
Mín:  10°C em Curitiba
Máx: 28°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/05/20................................. R$ 88,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/05/20.................................R$ 37,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/05/20................................. R$ 60,00

Fonte: Deral/Seab

Obras do Governo nos municípios terão
unidade de identificação visual

 Todos os projetos 
realizados nos municípios 
com recursos operados 
pela Secretaria do Desen-
volvimento Urbano e de 
Obras Públicas e Para-
nacidade serão identifica-
dos por placas de obras, 
placas de inauguração 
e adesivos produzidos a 
partir de um único projeto 
de identificação visual.
 Nesta terça-feira 
(05), entra em operação o 
Gerador de Placas desen-
volvido pela Coordenação 
de Operações do Parana-

cidade, para dar unidade 
visual a ações do Gover-
no do Estado. “O objetivo 
é melhorar a comunicação 
com a população, ofere-
cer informações precisas 
sobre o que o Governo faz 
para melhorar a vida das 
pessoas no lugar onde 
vivem”, diz o superinten-
dente executivo do Para-
nacidade, Álvaro Cabrini.
 O Gerador de Pla-
cas evita incorreções na 
produção de placas, como 
erros sobre a origem dos 
recursos, valor do projeto, 

alterações nos brasões 
municipais e logomarcas, 
na vinculação do projeto 
com os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentá-
vel (ODS), na descrição e 
localização da obra e até 
no Projeto Gráfico.
 “Mesmo com a 
existência de um manu-
al para a produção de 
placas, esses equívocos 
aconteciam com certa 
frequência, gerando des-
caracterização da ação 
governamental. A partir 
de agora, com o Gerador, 

evitaremos esses pro-
blemas. As placas serão 
produzidas com dados 
corretos, unidade visual e 
maior velocidade”, desta-
ca Cabrini.

FERRAMENTA 
 De acordo com 
o assistente de suporte 
técnico administrativo da 
Coordenação de Projetos 
(CPR) do Paranacidade, 
Fabiano Coelho dos San-
tos, para os usuários, os 
técnicos dos departamen-
tos de obras das Prefeitu-
ras, o Gerador de Placas 
aparecerá como um pe-
queno formulário, de até 
nove passos, a ser preen-
chido pela Internet.
 Basta selecionar, 
em relações oferecidas 
pela própria interface, o 
nome do município, a ori-
gem do recurso, o tipo de 
placa ou adesivo e, com 
informações constantes 
no contrato, preencher os 
demais campos. Então, o 
aplicativo gera um arquivo 
em PDF, em tamanho na-
tural e em alta resolução, 
pronto para ser enviado 
à empresa que fará a im-
pressão da placa”, expli-
ca.

PADRÕES VISUAI
 O Gerador ofere-
cerá placas que seguirão 
padrões visuais definidos 
pela Secretaria da Comu-
nicação Social e da Cultu-
ra.
 No caso das Pla-
cas de Obras, as citações 
do Governo do Paraná, da 
prefeitura, do tipo do pro-
jeto (pavimentação de via, 
posto de saúde), a marca 
do Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável a 
que a obra está vinculada, 
a origem dos recursos, 
o valor da ação, o prazo 
de execução, a empresa 
executora, a localização 
da obra e sua quantidade.
 A parte inferior da 
placa será destinada ao 
Brasão do Município e às 
logomarcas do Programa 
de destinação de recur-
sos, do Paranacidade e 
da Secretaria do Desen-
volvimento Urbano e de 
Obras Públicas.
 Uma novidade 
é a aplicação de um QR 
Code que oferece infor-
mações adicionais a res-
peito da ação. A partir de 
um telefone celular, ou um 
tablete, com um aplicativo 

de leitura, será possível 
acessar o detalhamento 
do projeto e visualizar o 
local exato da obra.
 O sistema, a par-
tir dos dados fornecido, 
busca nos Bancos de Da-
dos do Paranacidade, as 
informações necessárias 
para a confecção da pla-
ca. Com os todos campos 
preenchidos, libera o bo-
tão “Enviar” e, em segui-
da, o botão “Baixar PDF”. 

O arquivo será enviado 
para o computador do so-
licitante e estará pronto 
para a impressão.
 Trabalharam na 
elaboração do Gerador de 
Placas, além de Fabiano 
Coelho dos Santos, Eve-
mar Wernik e a estagiária 
Gabriela Becker, sob a co-
ordenação da engenheira 
cartógrafa, Virgínia There-
za Nalini.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Eleições municipais podem ter alteração de data neste ano
 Devido às mu-
danças causadas no país 
por causa do novo coro-
navírus, muita gente tem 
dúvidas se as eleições 
municipais em outubro 
estão garantidas. Em uma 
conversa virtual com a As-
sociação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), o próxi-
mo presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, ministro 
Luís Roberto Barroso, ad-
mitiu que a data do pleito, 
cujo primeiro turno está 
marcado para 4 de outu-
bro, pode mudar.
 Segundo Bar-
roso,a decisão deve ser 
pautada por parâmetros 
sanitários e não políticos. 
“Por minha vontade, nada 
seria modificado porque 
as eleições são um rito 
vital para a democracia. 
Portanto, o ideal seria nós 
podermos realizar as elei-
ções. Porém, há um risco 
real, e, a esta altura, indis-
farçável, de que se pos-
sa vir a ter que adiá-las”, 
adiantou Barroso que as-
sumirá a presidência da 
Corte eleitoral, atualmente 
comandado por Rosa We-
ber, no final de maio.

Emenda à Constituição
 Como a data do 
pleito – primeiro final de 
semana de outubro – está 
prevista na Constituição 
Federal, qualquer altera-
ção nesse sentido terá que 
ser feita pelo Congresso 
Nacional. Barroso preten-
de ter uma definição sobre 
o assunto em junho. É que 
nesse mês precisam ser 
feitos os testes nas urnas 
eletrônicas. Caso isso não 
seja possível, ele pretende 
se reunir com os presi-
dentes da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) e do 
Senado Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) para que uma 
emenda constitucional es-
tabeleça um novo calen-
dário.

Convenções
 Além da parte 
logística da Justiça Elei-
toral para a organização 
das eleições , há ainda 
uma grande preocupação 
com o calendário político. 
Os partidos devem reali-
zar convenções – instru-
mentos que oficializam 
as candidaturas – entre o 
final de julho e o dia 5 de 
agosto. É esse ato que dá 

o sinal verde para o início 
da campanha, em 15 de 
agosto. Se a proibição de 
aglomerações ainda esti-
ver em vigor no país até lá, 
a viabilidade do pleito fica 
comprometida.
 Na conversa com 
os magistrados, Barro-
so defendeu que, se for 
o caso, o adiamento seja 
o mais curto possível. A 
ideia reprogramar o pri-
meiro turno para 15 de 
novembro ou no máximo 
dezembro. O futuro presi-
dente eleito do TSE tam-
bém rechaçou a hipótese 
de se fazer a eleição mu-
nicipal junto com a eleição 
nacional, em 2022, o que 
exigiria a prorrogação por 
dois anos dos mandatos 
dos atuais prefeitos e ve-
readores. “Sou totalmente 
contra essa possibilidade. 
A democracia é feita de 
eleições periódicas e alter-
nância no poder”, afirmou. 
“Os prefeitos e vereadores 
que estão em exercício 
neste momento foram elei-
tos para quatro anos”, lem-
brou acrescentando que o 
mandato atual termina no 
dia 31 de dezembro.

Grupo de trabalho
 A despeito das 
perspectivas do adiamen-
to das eleições, segundo 
o grupo de trabalho (GT) 
criado no Tribunal Superior 
Eleitoral para projetar os 
impactos da Covid-19 nas 
atividades ligadas às Elei-
ções Municipais de 2020, 
até o momento, a realiza-
ção do pleito é possível. 
O GT, criado no início de 
abril, elabora relatórios se-
manais sobre a situação. 
No último, entregue na se-
mana passada, o grupo fez 
um levantamento de ações 
realizadas, no âmbito do 
TSE, para gestão de ris-
cos e equipamentos, para 
a realização de testes dos 
sistemas eleitorais e para 
o acompanhamento da 
evolução de sistemas de 
apoio. Também foram ava-
liados serviços prestados 
pelo TSE e pelos Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) 
aos cidadãos, a exemplo 
do alistamento e da regula-
rização da situação eleito-
ral, e do cadastramento de 
empresas interessadas em 
prestar serviços.

Fonte: EBC


