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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
22/01/19................................. R$ 68,00
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Dia Preço
22/01/19.................................R$ 29,00
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Dia Preço
22/01/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Polícia Civil vai modernizar serviços do Instituto de Identificação
 O delegado-
geral da Polícia Civil 
do Paraná, Silvio Ro-
ckembach, disse na 
segunda-feira (21) que 
está em andamento um 
diagnóstico completo da 
corporação e que, com 
base nos dados apura-
dos pelo trabalho, aos 
100 dias da nova ges-
tão do Governo do Es-
tado, será apresentado 
um plano estratégico 
para os próximos quatro 
anos.
 “Como um 
dos pontos previstos, 
a emissão de cartei-
ras de identidade, bem 
como os demais servi-
ços prestados pelo Ins-
tituto de Identiicação, 
serão modernizados e 
otimizados. O objetivo 
é que a população do 

Paraná tenha a disposi-
ção um atendimento de 
excelência”, airmou Ro-
ckembach.
 No ano passado, 
o Instituto de Identiica-
ção bateu recorde, com 
a emissão de mais de 
755 mil RGs. O número 
é 12% maior do que em 
2017 (672 mil carteiras 
de identidade) e 40% 
mais que em 2016 (540 
mil documentos).
 Um dos moti-
vos para o aumento de 
produção de RG é a de-
manda por documentos 
atualizados. Mesmo não 
havendo lei que impo-
nha prazo de validade, 
vários setores do país, 
públicos e privados, exi-
gem o documento atua-
lizado. Também países 
do Mercosul passaram 

a não aceitar RGs anti-
gos para entrar em seus 
territórios.
 Além disso, há 
a parceria com a pre-
feitura de Curitiba, com 
a instalação de postos 
nas Ruas da Cidadania, 
e os convênios com a 
Polícia Militar e o De-
tran.
 SEGUNDA VIA 
RÁPIDA – Outra inicia-
tiva pioneira no País e 
que colaborou para o 
crescimento do número 
de emissões de RGs no 
Paraná é o projeto da 2ª 
Via Rápida. Com essa 
iniciativa, o cidadão não 
precisa ir até um posto 
de identiicação para 
solicitar a 2ª via do do-
cumento, podendo fazer 
o pedido pela internet e 
utilizando informações 

já existen-
tes nos 
bancos de 
dados da 
Polícia Civil 
e do De-
tran. Mais 
de 80 mil 
RGs foram 
e x p e d i -
dos neste 
novo ser-
viço, que 
atua desde 
agosto de 
2018.
 
Para utili-
zar o servi-
ço, o cida-
dão deve 
ter a “Iden-
tidade Di-
gital”, dis-
ponível para quem fez 
recentemente uma co-

leta biométrica por meio 
da emissão de docu-

mentos como a Carteira 
Nacional de Habilitação 

(CNH) ou a carteira de 
identidade.

Bolsonaro defende preservação 
ambiental e desenvolvimento 

econômico
 O presidente Jair 
Bolsonaro fez hoje (22) sua 
estreia internacional, ao 
discursar por 6 minutos e 
36 segundos na abertura do 
Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, na Suíça. Ele 
reiterou que o Brasil vive um 
novo momento sem nortear 
suas escolhas em viés ideo-
lógico, com respeito a valo-
res e em defesa da abertu-
ra do mercado econômico. 
“Temos o compromisso de 
mudar a nossa história.”
 No discurso, o pre-
sidente destacou a impor-
tância de o mundo acreditar 
no Brasil. Ele não mencio-
nou reformas, mas airmou 
que vai reduzir tributos no 
país. Bolsonaro reiterou a 
determinação de avançar 
economicamente.
 Ele defendeu a re-
forma da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), 
sem entrar em detalhes, 

mas destacando a neces-
sidade de aumentar as 
trocas internacionaios. 
Acrescentou que o esfor-
ço do governo federal 
será para colocar o 
Brasil entre os 50 me-
lhores países para fazer 
negócios.
 O presidente rei-
terou que vai se empenhar 
para reduzir a pobreza e a 
miséria no Brasil por meio 
da educação. Segundo ele, 
outro esforço é para comba-
ter a corrupção e aumentar 
a segurança pública. Bol-
sonaro convidou os pre-
sentes para que visitem o 
Brasil. “Estamos de braços 
abertos”, disse. “Quero um 
mundo de paz, democracia 
e liberdade.”
 Ele reairmou sua 
determinação de manter 
a harmonia entre o desen-
volvimento econômico e a 
preservação do meio am-

biente e a biodiversidade. 
“Nossa missão é avançar 
na compatibilização da pre-
servação” e do “desenvol-
vimento”. “Queremos que o 
mundo restabeleça a con-
iança em nós.”
 O presidente lem-
brou como foi sua campa-
nha eleitoral, gastando pou-
co, com tempo reduzido de 
televisão e “sendo atacado”. 
Destacou que "montou uma 
equipe” sem ingerências 
político-partidárias. No dis-
curso, citou os nomes dos 
ministros Sergio Moro (Jus-
tiça), Paulo Guedes (Econo-
mia) e Ernesto Araújo (Rela-
ções Exteriores).

Agência Brasil

Banco do Brasil é considerado o 
mais sustentável do mundo

 O Banco do Brasil foi 
considerado a instituição i-
nanceira mais sustentável do 
mundo e está entre as top 10 
Corporações Mais Sustentá-
veis no ranking Global 100 de 
2019, da Corporate Knights. O 
anúncio foi feito hoje (22), no 
Fórum Mundial Econômico em 
Davos, na Suíça.
Dentre as mais de 7.500 em-
presas avaliadas, o BB icou 
em primeiro lugar no segmen-
to inanceiro e em oitavo no 
ranking mundial.
 Segundo o BB, um 
dos destaques do banco para 
a classiicação na lista de 2019 
foi a alocação de R$ 193 bi-
lhões em setores da chama-
da economia verde, que tem 
como caraterísticas a baixa 
emissão de carbono, eiciên-
cia no uso de recursos e busca 
pela inclusão social.
 O Global 100 é um 
índice que classiica as empre-
sas pela excelência em sus-
tentabilidade, considerando as 
dimensões econômica, social 
e ambiental. A metodologia de 
avaliação é baseada em 21 

indicadores de desempenho 
como: práticas de governan-
ça corporativa; racionalização 
de recursos naturais, resíduos 
e emissões; gestão de forne-
cedores; boas práticas com 
funcionários; capacidade de 
inovação; receita obtida de pro-
dutos ou serviços com benefí-
cios sociais ambientais, entre 
outros.
 Para determinar o 
ranking, foram analisadas 
7.536 empresas de 21 países 
diferentes com base em dados 
públicos (dados inanceiros e 
relatórios de sustentabilidade, 
dentre outros) e por meio do 
contato direto com empresas 
com ações negociadas em 
bolsas de valores, com receita 
bruta anual superior a US$ 1 
bilhão e questionário especíi-
co, onde as empresas selecio-
nadas são convidadas a com-
plementar suas informações.

Economia Verde
 Segundo o Banco 
do Brasil, integram essa car-
teira as operações de crédito 
relacionadas a investimentos 
e empréstimos para energias 

renováveis, eiciência energé-
tica, construção sustentável, 
transporte sustentável, turismo 
sustentável, água, pesca, lo-
resta, agricultura sustentável 
e gestão de resíduos. Para 
fomentar uma economia inclu-
siva também fazem parte da 
carteira áreas de cunho social, 
como educação, saúde e de-
senvolvimento local e regional.
 A metodologia foi de-
senvolvida pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban) e considera setores de 
acordo com a classiicação do 
Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma) 
e também produtos temáticos 
e especíicos de atividades re-
lacionadas à economia verde.
 São as seguintes as 
10 corporações mais sustentá-
veis no ranking Global 100 de 
2019:
1. Chr Hansen Holding – Dina-
marca
2. Kering – França
3. Nestle Corporation – Finlân-
dia
4. Orsted – Dinamarca
5. GlaxoSmithKline – Reino 

Unido
6. Prologis – Esta-
dos Unidos
7. Umicore – Bélgi-
ca
8. Banco do Brasil – 
Brasil
9. Shinhan Financial 
Group – Coreia do 
Sul
10. Taiwan Semi-
conductor – Taiwan


