
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
26/10/21..................R$ 162,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
26/10/21..................R$ 82,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
26/10/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Tempo estável nesta terça-feira 
no Paraná. Não há previsão de 
chuvas e o sol aparece em todos 
os setores, contribuindo para uma 
maior elevação das temperaturas ao 
longo do dia. 
Mínima:  13°C em Curitiba
Máxima: 30°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.brPagamentos do IPVA poderão ser 
realizados com cartão de crédito

 O Governo do Estado instituiu uma nova opção 
de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA): por meio do cartão de crédito. A 
nova medida foi autorizada pelo secretário da Fazenda 
do Paraná, Renê Garcia Júnior, nesta segunda-feira 
(25).
 A resolução que disciplina a alternativa institui 
um credenciamento de instituições financeiras que ofe-
recem serviços online para recebimento de pagamentos 
eletrônicos por cartão de crédito. Ele será concedido 
pelo prazo de doze meses, admitidas prorrogações, a 
critério da Secretaria de Estado da Fazenda.
 A fiscalização da execução das atividades será 
exercida pelo Governo do Estado. Uma das regras será 
a emissão do comprovante de pagamento ao dono do 
veículo pela credenciada. O edital detalhado deverá ser 
publicado no Diário Oficial nos próximos dias.
 De acordo com o secretário da Fazenda, Renê 
Garcia Júnior, é uma medida que vai ao encontro da 
modernização da administração pública fazendária. 
"Temos que buscar novas formas de quitação de tribu-

tos, estreitando a relação com o contribuinte. A ideia é 
facilitar a vida de milhares de motoristas”, afirmou.
 É mais uma novidade dentro da política de 
modernização do IPVA no Estado. Neste ano os con-
tribuintes já puderam parcelar os pagamentos em até 
cinco vezes – até o ano passado o 
parcelamento máximo era de três 
meses.
 Mesmo com a novi-
dade, o sistema continuará o 
mesmo, de forma online, ou 
seja, os contribuintes não 
receberão o boleto em casa 
para efetuar o pagamento, 
nem qualquer outro tipo de 
correspondência. As guias 
continuam sendo emitidas 
pelo portal da Fazenda. A 
quitação do IPVA é um requi-
sito obrigatório para emissão do certificado 
de licenciamento do veículo pelo Detran/PR.

Governo propõe estender Programa Brigadas Escolares 
para rede municipal de ensino
 O Governo do Estado enca-
minhou à Assembleia Legislativa na 
segunda-feira (25) um projeto de lei 
que propõe estender o programa de 
Brigadas Escolares – Defesa Civil à rede 
pública municipal de ensino. Criado em 
2015, o programa promove a adequação 
dos espaços escolares para atender 
medidas de prevenção e capacita alunos 
e funcionários para agir em situações de 
risco.
 O programa é uma parceria 
da Coordenadoria Estadual da Defesa 
Civil, Secretaria da Segurança Pública, 
por meio do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Paraná, e da Secretaria 
de Estado da Educação e do Esporte. A 
coordenação geral é feita pela Defesa 
Civil. 
 Cerca de 2,2 mil unidades de 
ensino da rede estadual já estão certi-
ficadas ou em processo de certificação 
no programa Brigadas Escolares. O 
número representa 90% do universo 
dos colégios estaduais que já atendem 
os requisitos mínimos das normas de 
prevenção contra incêndios e contam 

com brigadistas treinados. As demais 
escolas vão iniciar o processo de obten-
ção do certificado.
 “O objetivo, agora, é disponibi-
lizar o Brigadas Escolares também para 
as escolas dos municípios que aderirem 
ao programa, oferecendo mais seguran-
ça e orientação para que a comunidade 
escolar possa enfrentar situações de 
emergência. Acima de tudo, este é um 
programa que salva vidas”, afirma o 
chefe da Casa Civil, Guto Silva.
 O coordenador Estadual da 
Defesa Civil, Raimundo Schunig, des-
taca a importância do programa para a 
segurança, para a redução de danos à 
infraestrutura e também para dissemi-
nar a cultura de prevenção em toda a 
comunidade escolar. “O programa que 
temos no Paraná é modelo para o País 
e já foi apresentado no Seminário de 
Boas Práticas promovido pelo governo 
federal”, diz Schunig.

CERTIFICADO
 Para obter o certificado do Bri-
gadas Escolares, a instituição de ensino 
precisa instalar sinalização e luzes de 

emergência, possuir o 
número adequado de 
extintores de incêndio 
e realizar simulações 
de abandono do prédio 
escolar pelo menos uma 
vez por semestre.
 As escolas participan-
tes devem ter um grupo 
de, no mínimo, cinco 
brigadistas treinados 
para agir em situações 
de emergência. O certifi-
cado tem validade de um 

ano e não substitui a licença do Corpo 
de Bombeiros. Desde sua criação, o 
Brigadas Escolares capacitou quase 60 
mil brigadistas e realizou mais de 50 mil 
simulados de abandono emergencial.

PROPOSTA
 O projeto encaminhado à As-
sembleia Legislativa altera a Lei Esta-
dual nº 18.424, de 8 de janeiro de 2015, 
que institui o Programa de Brigadas Es-
colares - Defesa Civil na Escola, e inclui 
as escolas municipais no seu objeto. A 
adesão do município será voluntária.
 Na mensagem que acompanha 
o projeto, o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior ressalta que essa mudan-
ça não acarretará aumento de despesa 
ou renúncia de receita ao Estado, uma 
vez que o programa já é desenvolvido 
para a rede estadual de ensino e será 
replicado às prefeituras.
 Os custos com a adequação das 
instalações ficarão a cargo dos municí-

pios. O Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Paraná dará todo o suporte 
às prefeituras e as orientações técnicas 
para adequar as escolas ao Código de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico.
 O governador destaca na 
mensagem que o programa Brigadas 
Escolares – Defesa Civil na Escola 
atingiu seu objetivo na rede estadual, 
tendo equipado as escolas com placas 
de sinalização e iluminação de emergên-
cia, com extintores de incêndio e com 
equipes de Brigadistas Escolares.
 Ele reforça, ainda, a importância 
do treinamento oferecido aos briga-
distas: "atualizam e aprimoram seus 
conhecimentos constantemente, ade-
quando as plantas de risco e otimizando 
as rotas de fuga dos estabelecimentos 
de ensino em que atuam e executam, 
semestralmente, os exercícios simula-
dos de abandono emergencial de suas 
unidades escolares”.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Preços de gasolina e diesel 
aumentam hoje nas refinarias

 O s  p r e ç o s  d a 
gasolina e do óleo diesel 
vendidos nas refinarias 
da Petrobras aumentam 
a partir de hoje (26), se-
gundo anúncio feito nessa 

segunda-feira (25) pela 
estatal.
 O litro da gasolina 
pura (ou seja, antes da mis-
tura obrigatória com etanol 
anidro), sobe R$ 0,21 e 

chega a R$ 3,19 em média.
 Considerando-se 
a gasolina já misturada ao 
álcool, a alta é de R$ 0,15. 
Com isso, o litro do com-
bustível passa a custar R$ 
2,33 em média.
 Já o óleo diesel 
puro (antes da mistura com 
biodiesel) teve aumento 
médio de R$ 0,28 por litro e 
passa a custar R$ 3,34. O li-
tro do diesel já misturado ao 
biodiesel fica R$ 0,24 mais 
caro, passando a custar R$ 
2,94 em média.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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