
• O destaque vai para a atenuação das temperaturas 
na grande maioria das regiões paranaenses. esta 
diminuição é mais sentida entre o sudeste, sul e o 
leste. Ainda há probabilidade para chuvas rápidas na 
faixa oeste.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
04/02/19................................. R$ 68,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/02/19.................................R$ 29,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/02/19................................. R$ 48,50

Fonte: Deral/Seab

Poderes devem trabalhar em conjunto a favor do Paraná
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior participou nesta 
sexta-feira (01) da pos-
se da cúpula diretiva 
do Tribunal de Justiça 
do Paraná e defendeu 
a harmonia entre os 
poderes. O desembar-
gador Adalberto Xisto 
Pereira assume a pre-
sidência do órgão para 
o biênio 2019-2020, no 
lugar do desembarga-
dor Renato Braga Bet-
tega.
 Ratinho Junior 
disse que o Tribunal de 
Justiça é um órgão de 
muita credibilidade e 
que todos os poderes 
devem trabalhar juntos 
em favor do Estado. 
“Executivo, Legislativo 
e Judiciário devem tra-
balhar juntos para criar 
uma agenda positiva 
para o Paraná. Este é 
o nosso grande objeti-

vo. Existe um novo am-
biente no Paraná que é 
muito positivo”, disse o 
governador.
 Ele também 
destacou a trajetória 
do novo presidente do 
Tribunal de Justiça. Se-
gundo ele, Xisto Pereira 
traz muita experiência 
ao TJ. “É um desem-
bargador que tem uma 
história de prestação 
de serviço no Judiciá-
rio de forma exemplar”, 
disse.
 Pereira afir-
mou, em seu discurso, 
que a harmonia entre 
os poderes está pre-
vista na Constituição, 
respeitando a indepen-
dência de cada poder. 
“Caminharemos lado 
a lado para construir 
o diálogo em nome de 
um bem-comum para 
os paranaenses. Tam-
bém trabalharemos na 

execução de políticas 
públicas comum”, dis-
se.

CÚPULA 
 A nova cúpu-
la diretiva é formada, 
além do presidente, 
pelo 1º vice-presidente, 
desembargador Wellin-
gton Emanuel Coimbra 
de Moura; pelo corre-
gedor-geral da Justiça, 
desembargador José 
Augusto Gomes Ani-
ceto; pelo 2º vice-pre-
sidente, desembarga-
dor José Laurindo de 
Souza Netto, e pelo 
corregedor de Justiça, 
desembargador Luiz 
Cezar Nicolau.
 O cargo de 
ouvidor-geral será 
chefiado pela desem-
bargadora Ana Lúcia 
Lourenço, e como ou-
vidora-substituta a de-
sembargadora Maria 
Aparecida Blanco de 

Lima. Farão parte do 
Conselho da Magis-
tratura durante a nova 
gestão os desembar-
gadores Francisco Pin-
to Rabello Filho, Anto-
nio Loyola Vieira, Joeci 
Machado Camargo e 
Lilian Romero.
 Além disso, 
também tomaram pos-
se os nove desembar-
gadores eleitos para 
compor o Órgão Espe-
cial: Carlos Mansur Ari-
da; Paulo Cezar Bellio; 
Mário Helton Jorge;  
José Laurindo de Sou-
za Netto; Luiz Osório 
Moraes Panza; Fer-
nando Paulino da Sil-
va Wolff Filho; Clayton 
de Albuquerque Mara-
nhão; Sigurd Roberto 
Bengtsson e Fernando 
Antonio Prazeres.

PRESENÇAS 
 Participaram da 
solenidade o vice-go-

vernador Darci Piana; 
o presidente da As-
sembleia Legislativa do 
Paraná, deputado Ade-
mar Traiano; o procura-
dor-geral de Justiça do 
Paraná, Ivonei Sfoggia; 
o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva; o secretário 

de Estado do Desenvol-
vimento Sustentável e 
Turismo, Márcio Nunes; 
o comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel 
Péricles de Matos; o 
arcebispo de Curitiba, 
dom José Antônio Pe-
ruzzo; o presidente da 

Associação dos Magis-
trados do Paraná, Ge-
raldo Dutra de Andra-
de Neto; os deputados 
estaduais Luiz Claudio 
Romanelli, Alexandre 
Curi e Maria Victória e 
o ex-governador Orlan-
do Pessuti.

Coleta seletiva 
consciente

A Prefeitura Municipal 
de Primeiro de Maio, 
através da Secretaria de 
Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos, em parce-
ria com a Associação de 
Recicladores, realizaram 

Sisu: termina hoje prazo de 
matrícula em instituições 

de ensino

 Hoje (4) é o 
últ imo dia para que 
os estudantes sele-
cionados no Sistema 
de Seleção Unificada 
(Sisu) façam matrícu-
la nas instituições de 
ensino. Os estudan-
tes devem verif icar 
os horários e locais 
de atendimento defi-
nidos pelas institui-
ção em edital próprio.
 Quem tiver o 
interesse e preen-
cher os requisitos 
pode pleitear assis-
tência estudantil para 
cobrir custos como 
transporte e moradia. 
Segundo o Ministério 
da Educação (MEC), 
os programas de as-
sistência estudantil 
são implementados 
diretamente pelas 
instituições, por isso, 
os candidatos devem 
buscar informações 
na própria instituição 

de ensino.
 O resultado do 
Sisu está disponível 
desde o dia 28, na 
página do programa. 
O período de matrí-
cula começou no últi-
mo dia 30.

Lista de espera
 Os estudantes 
que não foram apro-
vados em nenhuma 
das opções de curso 
podem integrar, até 
amanhã (5), a l ista 
de espera do progra-
ma. A adesão pode 
ser feita na página 
do Sisu. Os candida-
tos podem escolher 
entrar na l ista de es-
pera para a primeira 
ou para a segunda 
opção de curso feita 
na hora da inscrição. 
Os alunos na l ista 
serão convocados 
pelas próprias inst i-
tuições de ensino a 
part ir  do dia 7 de fe-

vereiro.
 A partir desta 
edição do Sisu, os 
estudantes selecio-
nados em qualquer 
uma das duas opções 
não poderão partici-
par da l ista de espe-
ra. Até o ano passa-
do, os selecionados 
na segunda podiam 
ainda participar da 
l ista e ter a chance 
de ser escolhido na 
primeira opção.
 Ao todo, o 
Sisu oferece, nesta 
edição, 235.461 va-
gas em 129 institui-
ções públicas de todo 
o país. Puderam se 
inscrever no progra-
ma os estudantes que 
fizeram o Enem 2018 
e obtiveram nota aci-
ma de zero na prova 
de redação. Segundo 
o MEC, mais de 1,8 
milhão de candidatos 
se inscreveram.

na manhã de sexta-fei-
ra (01), na rotatória da 
entrada da cidade, a 
entrega de material de 
conscientização sobre a 
importância da coleta se-
letiva no município.

Lei anticrime poderá 
criminalizar caixa 2 também em ato 

já praticado
 O projeto de lei 
Anticrime que será envia-
do Congresso Nacional 
nos próximos dias deve-
rá incluir a proposta de 
criminalização da prática 
de caixa 2, inclusive para 
atos já praticados. A in-
formação foi antecipada 
pelo presidente da Frente 
Parlamentar de Seguran-
ça Pública, deputado Ca-
pitão Augusto (PR-SP), 
minutos depois de deixar 
a reunião em que o minis-
tro da Justiça e Seguran-
ça Pública Sergio Moro 
apresentou a proposta ao 
presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
reeleito na sexta-feira 
(1º).
 “Não teremos di-
ficuldade de criminalizar 
daqui para frente. A gran-
de questão é criminalizar 
ações já ocorridas. Mas, 
provavelmente ele [Moro] 
irá incluir”, afirmou.
 Depois de quase 
uma hora de conversas 
com Maia na residência 
oficial da Câmara, Moro 
reúne-se com governa-
dores e secretários de 
Segurança Pública para 
apresentar o mesmo tex-
to. Há expectativa de que 
Moro detalhe publica-
mente a proposta em en-
trevista coletiva marcada 

para o meio-dia de hoje.
 Na próxima quar-
ta-feira, o ministro se 
comprometeu a detalhar 
o texto para a frente lide-
rada pelo Capitão Augus-
to que é formada por 299 
deputados. Na conversa 
com o grupo que deverá 
se debruçar sobre o texto 
já nos primeiros dias de 
tramitação no Congresso, 
ficarão claras as suges-
tões de modernização de 
trechos do Código Penal, 
do Código de Processo 
Penal, Lei de Execuções 
Penais e emendas cons-
titucionais.
 A ideia do gover-
no é tornar mais rígida 
a legislação penal. Um 
ponto que será incluído é 
o que trata da chamada 
plea bargain que permi-
te e incentiva o acordo, a 
negociação, entre o acu-
sado de um crime e o Mi-
nistério Público.
 “Sou extrema-
mente favorável e acre-
dito que há chance de 
passar. As propostas são 
ótimas. Acredito que não 
haverá nenhuma dificul-
dade em ser aprovada na 
Câmara. Esses deputa-
dos foram eleitos e reelei-
tos sob a bandeira da se-
gurança pública”, afirmou 
o parlamentar.


