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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
12/04/19................................. R$ 66,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/04/19.................................R$ 26,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
12/04/19................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

Londrina ganha sala de atendimento 24h para mulheres
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior inaugurou na 
quinta-feira (11) uma 
sala da Polícia Civil 
para atendimento 24h 
a mulheres vítimas de 
violência em Londrina. 
É a terceira cidade do 
Paraná a contar com 
espaço dedicado a re-
ceber denúncias fora do 
horário de expediente, 
em finais de semana 
ou feriados - as demais 
são Curitiba e São José 
dos Pinhais.
 Durante o ex-
pediente, das 8h30 às 
18h, os atendimentos 
são feitos na Delegacia 
da Mulher de Londrina 
e após esse horário e 
aos finais de semana 
passarão a ser feitos 
no 2º Distrito Policial de 
forma especializada e 
por uma delegada. Há 
três mil procedimentos 

abertos na cidade em 
função desse tipo de 
violência e média de 18 
novas ordens de servi-
ço por dia.
 Segundo o go-
vernador, essa era 
uma demanda antiga 
da região Norte, e que 
o Governo conseguiu 
responder nos primei-
ros 100 dias. “A cidade 
precisava disso. Vamos 
criar um ambiente de 
atendimento satisfató-
rio e que possa de fato 
defender os interesses 
das mulheres. Nas de-
legacias convencionais 
isso não é possível”, 
afirmou.
 “As estatísti-
cas não davam tanto 
valor aos crimes de 
feminicídio. E as nos-
sas delegacias não se 
adaptaram a essa nova 
realidade. A mulher pre-
cisa ser atendida por 

outra mulher depois de 
receber assédio moral 
ou físico, ou violência 
doméstica. Não pode 
haver constrangimen-
to, ou elas até desis-
tem de denunciar. Elas 
precisam de ambientes 
apropriados. Queremos 
espalhar isso pelo Pa-
raná’, afirmou. O Esta-
do tem atualmente vinte 
Delegacias da Mulher 
- 17 espalhadas pelo In-
terior.
 A presidente do 
Poder Rosa (ONG que 
luta contra a violência 
contra a mulher), Éri-
ca Cortez, disse que a 
sociedade também tem 
se articulado para au-
mentar o atendimento 
às mulheres da região 
Norte. “Estamos muito 
felizes. Esse é o primei-
ro passo para uma De-
legacia inteira 24h. Só 
esse primeiro passo faz 

a cidade ganhar muito. 
Os policiais sabem dos 
problemas que tínhamos 
em relação a isso, de de-
sistência das denúncias. 
Agora elas serão atendi-
das, farão as denúncias 
que precisam ser feitas”, 
afirmou. 
 S E G U R A N Ç A 
PÚBLICA - O governador 
Ratinho Junior também 
ressaltou a diminuição 
nos índices de homicí-
dios em Curitiba (-37%) 
e Londrina (-50%) nos 
primeiros três meses de 
2019. Ele destacou tam-
bém que a Polícia Civil 
do Paraná alcançou a 
marca de 600 operações 
neste ano. 
 “Existe todo um 
planejamento de mo-
dernizar as forças de 
segurança. A Polícia 
Civil por muitos anos 
não recebeu o volume 
necessário de inves-

timentos. Mas temos 
oxigenado o órgão, não 
existem mais indica-
ções políticas e o corpo 
técnico tem total liber-
dade para trabalhar”, 
disse o governador.
 P A R T I C I P A -
ÇÕES - Estiveram pre-

sentes na cerimônia o 
vice-governador Darci 
Piana; o secretário de 
Segurança Pública e 
Administração Peni-
tenciária, Luiz Felipe 
Carbonell; o delegado-
geral adjunto da Polí-
cia Civil, Riad Farhat; o 

diretor-geral do Depen, 
Francisco Caricatti; o 
delegado-chefe de Lon-
drina, Osmir Ferreira 
Neves Júnior; o depu-
tado estadual Cobra 
Repórter; além de poli-
ciais civis e militares da 
região Norte.

Dívidas junto ao governo 
poderão ser pagas pela internet

 Pessoas, empresas 
e associações que tenham 
dívidas junto ao governo 
federal poderão quitar os 
débitos pela internet. A fer-
ramenta foi disponibilizada 
pela AGU (Advocacia-Ge-
ral da União) e anunciada 
nesta quinta-feira (11) pelo 
órgão. Ela está disponível 
como uma das funcionalida-
des da plataforma Sapiens, 
hospedada no site da AGU.
 O sistema permitirá 
a consulta dos débitos na 
dívida ativa e a realização 
de simulações sobre for-
mas de pagamento, como 
parcelamentos. O devedor 
poderá optar pela modalida-
de de quitação e efetuá-la 

por meio da plataforma Sa-
piens.
 São passíveis des-
sas operações as dívidas 
sob a responsabilidade da 
PGU (Procuradoria-Geral 
da União) e PGF (Procura-
doria-Geral Federal). O de-
vedor que quiser fazer uso 
do serviço deve consultar 
se seu débito se enquadra 
nessa condição. 
 Para acessar o sis-
tema, a pessoa física ou 
jurídica deve ter um certifi-
cado digital. Este é uma es-
pécie de identificador ado-
tado para fazer transações 
ou assinar documentos 
pela Internet. O certifica-
do é adquirido por meio de 

entidades que prestam este 
serviço. O ITI (Instituto de 
Tecnologia da Informação) 
traz uma lista de entidades 
deste tipo. 
 A AGU argumenta 
que o serviço vai facilitar 
tanto a conferência quanto 
o pagamento dos débitos. 
A expectativa do órgão é 
que essa ferramenta facilite 
os pagamentos, revertendo 
na arrecadação do governo 
junto a seus devedores. 
 O órgão elaborou 
uma cartilha para dar apoio 
a quem desejar fazer uso da 
plataforma. O material expli-
ca o passo a passo e o que 
fazer para conseguir utilizar 
o recurso.

Bolsonaro cria 13º salário para o 
Bolsa Família no Planalto

 O presidente Jair Bol-
sonaro assinou nesta manhã 
vários instrumentos de mu-
danças e novas políticas para 
o país, que fazem parte das 
ações de 100 dias de governo, 
celebrados hoje (11) em ceri-
mônia no Palácio do Planalto. 
Entre eles, o que estabelece 
o 13º para o Bolsa Família, a 
Política Nacional de Alfabeti-
zação e a revogação de cole-
giados com a participação da 
sociedade civil no âmbito da 
administração pública federal. 
 Bolsonaro agrade-
ceu à sua equipe o empenho 
nesses dias e reafirmou os 
compromissos do governo em 
trabalhar "com foco na valori-
zação da família, nos valores 
cristãos, para uma educação 
de qualidade e sem viés ideo-
lógico".
 "Estamos buscando 
alavancar nossa economia 
com geração de em-
prego e renda, 
com desburo-
cratização do 
Estado bra-
sileiro, com 
aper fe içoa -
mento do pacto 
federativo, com 
um governo trans-
parente e 
com 

critérios técnicos, com austeri-
dade dos gastos públicos, sem 
com foco no melhor para o ci-
dadão brasileiro", disse. 
 Bolsonaro destacou 
o cumprimento de metas para 
esses 100 dias nas áreas so-
cial, de infraestrutura, econô-
mica, institucional e ambiental, 
e o empenho do governo em 
aprovara a nova Previdência, 
"que tem especial papel no 
equilíbrio das contas públicas 
e futuros investimentos". "Ti-
vemos um intenso ritmo de 
trabalho nos 100 dias governo 
e continuamos empenhados 
nas melhores práticas de go-
vernança do Estado para que 
tenhamos uma nação mais 
justa, próspera e inovadora". 
 Durante a cerimônia, 
o porta-voz da Presidência 
da República, Otávio do Rêgo 
Barros, elencou as principais 
tarefas realizadas pelo go-
verno em seus primeiros 100 
dias. Entre elas, a extinção 

de 21 mil cargos e funções 
gratificadas; regras mais 
rígidas para contratação 
de servidores; o 13° do 
Bolsa Família; o acordo de 

salvaguardas tecnológicas 
para Centro Espacial de 

Alcântara; concessões 
e leilões de 

portos, ae-
roportos, 
ferrovias 
e rodo-
vias; a 
instala-
ção do 

centro de dessalinização; es-
tabelecimento do plano de go-
vernança e gestão de Estado; 
e a promulgação da Medida 
Provisória contra fraudes no 
INSS.
 Ele citou também os 
encaminhamentos das pro-
postas de reforma da previ-
dência e do pacote de comba-
te ao crime e à corrupção ao 
Congresso Nacional. 
 As medidas, segundo 
Rêgo Barros, fazem parte do 
compromisso do governo com 
a responsabilidade e austeri-
dade fiscal ao governo, o de-
senvolvimento sustentável, a 
abertura de novos mercados, 
segurança jurídica para novos 
negócios, transparência e di-
plomacia sem amarras ideo-
lógicas. "E o nosso lema Mais 
Brasil, Menos Brasília configu-
ra um Estado mais enxuto e 
menos centralizador", disse. 
 "O sucesso das 
ações realizadas nos pri-
meiros 100 dias do governo, 
sob a liderança do presiden-
te Jair Bolsonaro, ratificam o 
compromisso de transformar 
o Brasil. Estabelecemos 35 
metas publicadas no docu-
mento Agenda de Cem Dias 
. Logramos conquistá-las, o 
que se configurou, portanto, 
no cumprimento da missão re-
cebida. Estabelecemos como 
princípio basilar nesta cami-
nhada servir aos mais de 200 
milhões de brasileiros sem 
distinção alguma", ressaltou 
Rêgo Barros.


