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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
06/11/19 ................................. R$ 75,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/11/19 .................................R$ 32,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/11/19 ................................. R$ 45,50

Fonte: Deral/Seab

Controladoria lança campanha sobre ética 
no serviço público

 A Controladoria-Ge-
ral do Estado (CGE) lançou 
uma campanha interna, em 
homenagem ao seu aniver-
sário de 6 anos, em 30 de 
outubro. Durante a semana, 
nos espelhos de elevadores 
e banheiros, dos palácios 
Iguaçu e das Araucárias, fo-
ram colocados adesivos que 
reforçam a responsabilidade 
dos atos dos servidores.
 Os adesivos con-
têm o texto “Você é reflexo 
de suas atitudes” e buscam 
ressaltar que a imagem do 
servidor vai além da aparên-
cia e é construída pelas ati-
tudes. “As atitudes de cada 
um interferem no resultado 
final, que é bem atender o ci-
dadão, com probidade, ética 
e integridade”, diz o contro-
lador-geral do Estado, Raul 
Siqueira.
 Ele informou que a 

iniciativa é da Coordenado-
ria de Compliance, que iden-
tifica rotinas e condutas que 
possam facilitar a corrupção 
no serviço público, para en-
tão combatê-las com o pro-
cedimento adequado.
 A coordenadora de 
Compliance, Marilis Molina-
ri, explicou que a campanha 
é de conscientização. “Esta 
ação complementa nosso 
trabalho de estimular o servi-
dor a não ser conivente com 
a corrupção e denunciá-la 
quando perceber algum ato 
irregular ou ilícito”, afirmou.
 O Compliance já 
começou a ser implantado 
em dez órgãos estaduais. 
Servidores foram entrevista-
dos para que identificassem 
possíveis vulnerabilidades 
à corrupção em seu setor. 
Em seguida, será elabora-
do o Plano de Integridade 

para cada órgão. “Vamos 
dar instrumentos para que 
o servidor se sinta seguro 
para denunciar atitudes que 
não deveriam ser cometidas 
na relação com empresas e 
sociedade”, acrescentou a 
coordenadora.

CANAIS
 As manifestações 
dos servidores são anôni-
mas, para que eles se sintam 
à vontade para registrar uma 
denúncia ou expor um proce-
dimento que pode ser alvo de 
corrupção ativa ou passiva. 
Para alcançar todos os servi-
dores, a CGE diversificou os 
canais de contato com a Co-
ordenadoria de Compliance.
 Aqueles que prefe-
rem registrar em meio físico 
dispõem de um formulário 
impresso e uma urna física 
para depositar suas impres-
sões. Essas urnas estão co-

locadas em vários pontos do 
órgão público.
 Para quem confia 
mais na tecnologia, foi cria-
da a Urna online. Por um link 
disponível aos servidores 
que já passaram pela entre-
vista dos agentes de com-
pliance é possível registrar 
a manifestação, mantendo o 
anonimato. O servidor tam-
bém pode procurar o agente 
de compliance de sua se-
cretaria ou empresa pública 
para expor o problema.
 Essas alternativas 
estão disponíveis junto com 
a Ouvidoria-Geral do Es-
tado, que recebe manifes-
tações de servidores e da 
população. O contato pode 
ser feito pelo site www.cge.
pr.gov.br, nas opções Ouvi-
doria e Denuncie a Corrup-
ção. Também é possível ligar 
para o 0800 41 1113.

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

Governo completa 300 dias, comemora 
investimentos e apresenta reformas

 Ao completar 300 
dias de governo, o presidente 
Jair Bolsonaro faz um balanço 
das últimas viagens e come-
mora os novos investimentos 
no país, em cerimônia ontem 
(5) no Palácio do Planalto. 
O governo deve apresentar 
também novas propostas de 
reformas para promover a efi-
ciência do Estado e impulsio-
nar a economia e a geração 
de empregos.
 Depois da aprova-
ção da nova Previdência, o 
governo quer se concentrar 
na reforma do Pacto Fede-
rativo, para equilibrar o or-
çamento de todos os entes 
federados. Em entrevista 
na semana passada, Bolso-

naro afirmou que deve levar 
a proposta pessoalmente 
ao Congresso e que espe-
ra consenso no Parlamento 
para a provação do texto. A 
revisão do Pacto Federativo 
pretende dar mais dinheiro 
para estados e municípios, 
além de desvincular e de-
sindexar o Orçamento da 
União.
A reforma administrativa 
também está no radar da 
equipe econômica. Uma das 
medidas do governo deve 
ser a redução do número 
de cargos intermediários e 
mudança na estabilidade 
de novos concursados para 
o serviço público. Os atuais 
servidores e os de carreiras 

típicas de Estado, entretan-
to, devem manter a estabili-
dade. Atualmente, todos os 
servidores públicos estatutá-
rios têm direito à estabilida-
de no cargo após três anos 
de atividade.
 O presidente Jair 
Bolsonaro se preocupa ain-
da com a alta carga tributária 
no país, que, segundo ele, 
encarece a cadeia produtiva 
e é um entrave à competi-
tividade dos produtos bra-
sileiros para exportação. A 
primeira parte do projeto de 
reforma tributária que será 
encaminhado ao Legislativo 
deve tratar da simplificação 
do PIS/Cofins.

Viagens
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 A criação de em-
pregos no país já totaliza 
761.776 de janeiro a setem-
bro, 6% a mais que no mes-
mo período do ano passado. 
Para Bolsonaro, o saldo po-
sitivo é um sinal de recupe-
ração da economia e con-
fiança dos investidores no 
país.
 O presidente come-
mora ainda os acordos bila-
terais e investimentos anun-
ciados durante sua última 
viagem à Ásia e ao Oriente 
Médio. Durante dez dias, 
ele passou por cinco países 
apresentando as reformas 
que o governo brasileiro 
está empreendendo na área 
econômica e as oportunida-
des no país.
 O grupo Mubadala, 
um dos dois grandes fundos 
soberanos dos Emirados 
Árabes Unidos, anunciou 
mais investimentos no Bra-
sil, assim como o Fundo de 
Investimento Público saudi-
ta (PIF), que pretende de-
senvolver projetos da ordem 
de US$ 10 bilhões. Com 
esses recursos, o governo 
brasileiro quer impulsionar 
os projetos de infraestrutura 
e de concessões e privatiza-
ções do Programa de Parce-
rias de Investimentos (PPI). 
De acordo com Bolsonaro, 
o Brasil já recebeu US$ 28 
bilhões em investimentos 
estrangeiros nos primeiros 
seis meses de 2019.
Fonte:http://agenciabrasil.ebc.com.br


