
• Mais nuvens entre o norte e parte do leste do Paraná. 
Contudo, as temperaturas se elevam no estado, embora 
de forma um pouco mais lenta no leste e em parte do 
norte pela manhã.  
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
04/02/20................................. R$ 76,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/02/20.................................R$ 40,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/02/20................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

Governador destaca avanços do Paraná na abertura do ano legislativo
 O governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior participou na segun-
da-feira (03) da solenidade 
de retomada dos trabalhos 
em plenário na Assembleia 
Legislativa do Paraná e fez 
um balanço do primeiro 
ano da administração.
 As propostas 
apresentadas à popula-
ção para os quatro anos 
de gestão, afirmou Rati-
nho Junior, foram transfor-
madas em 323 ações de 
governo, das quais 69% 
já começaram a ser reali-
zadas no primeiro ano. “O 
tripé de ações que guiam o 
nosso governo é formado 
por gestão eficiente, pro-
jetos estruturantes e olhar 
social”, disse ele.
 Ratinho Junior 
afirmou que a Assembleia 
Legislativa foi extrema-
mente importante para 
que o Governo do Estado 
pudesse modernizar a má-
quina pública. Citou como 
pontos-chave as reformas 

administrativa, com a redu-
ção do número de secreta-
rias e autarquias, e a mo-
dernização da previdência, 
garantindo equilíbrio no 
caixa do Executivo.
 “Foi a maior refor-
ma administrativa desde a 
época do ex-governador 
Ney Braga. Aprovamos leis 
fundamentais, que tornam 
a máquina pública mais 
leve, menos onerosa e 
mais eficiente”, ressaltou o 
governador. “Este é um le-
gado que fica para a histó-
ria, graças à determinação 
de deputados comprometi-
dos com o futuro do Para-
ná”, acrescentou.
 O governador ci-
tou exemplos de progra-
mas implantados em 2019 
que desburocratizaram o 
serviço público, facilitando 
a vida do cidadão para-
naense. Lembrou que o 
Descomplica permitiu ao 
empreendedor abrir uma 
empresa em questão de 
horas.

 Com isso, refor-
çou, o Paraná conseguiu 
se destacar na geração 
de empregos e na atração 
de investimentos privados. 
Foram mais de 51 mil va-
gas de carteira assinada e 
outras 50 mil na informa-
lidade. “Esse é o melhor 
resultado dos últimos seis 
anos e representa cresci-
mento de 25% em relação 
a 2018”, afirmou Ratinho 
Junior.
 Em relação ao 
desempenho econômico 
estadual, o governador 
falou que a produção da 
indústria cresceu 5,4% até 
novembro e R$ 23 bilhões 
em investimentos privados 
foram atraídos ao Estado 
no ano passado. “O que 
nos move é o otimismo. 
Espero que neste ano o 
desempenho seja ainda 
melhor, tanto na geração 
de empregos quanto na 
produção da indústria, do 
comércio e serviços”, dis-
se.

 AGRONEGÓCIO 
– Durante o discurso no 
plenário da Assembleia, 
Ratinho Junior reforçou a 
vocação do Estado para 
o agronegócio. Mencio-
nou ações implementadas 
que terão efeitos práticos 
na safra paranaense nos 
próximos anos, como o 
Descomplica Rural, o in-
vestimento por parte da 
Copel de R$ 2,8 bilhões 
para transformar as redes 
monofásicas em sistemas 
trifásicos e o fim da vacina-
ção contra a febre aftosa, 
permitindo ao Paraná con-
quistar novos mercados no 
exterior.
 “A modernização 
acompanha o desenvol-
vimento do agronegócio 
paranaense, que é cada 
dia mais produtivo. A par-
tir dele, toda propriedade 
agrícola pode se transfor-
mar numa agroindústria 
porque receberá energia 
de qualidade”, ressaltou.
 INFRAESTRUTU-
RA – Outro ponto desta-
cado pelo governador diz 
respeito à infraestrutura 
e logística do Estado. Ele 
citou os avanços no plane-
jamento do novo sistema 
rodoviário, nos projetos de 
ampliação da malha ferro-
viária e modernização do 
Porto de Paranaguá.
 Além disso, citou 
Ratinho Junior, programas 
como o Voe Paraná encur-
taram a distância entre o 
interior e a capital. “Um Es-
tado que o tamanho de um 
País precisava ser mais ar-
rojado. E este é o caminho 
que escolhemos trilhar, re-
alizando agora, mas proje-

tando o futuro”, afirmou.
 SOCIAL - O relato 
aos deputados estaduais 
inclui ações como o in-
vestimento de mais de R$ 
1,2 bilhão para obras nos 
municípios, e programas 
habitacionais como o con-
domínio para idosos e de 
desfavelamento.
 Na saúde, o go-
vernador pontuou a des-
centralização do atendi-
mento, para levar serviços 
médicos mais perto da 
população. “Nossa lógica é 
que quem tem que viajar é 
o remédio e não o doente”, 
disse.
 “A segurança da 
população foi reforçada e 
os índices de criminalidade 
foram reduzidos”, afirmou 
Ratinho Junior, lembrando 
as parcerias com o ministro 
Sérgio Moro para ações na 
fronteira e combate ao cri-
me organizado.
 Na Educação, dis-
se Ratinho Junior, houve a 
modernização do sistema 
pedagógico e aplicação 

de soluções tecnológicas 
inovadoras, para atrair os 
alunos para a sala de aula. 
Ele também lembrou do 
programa Escola Segura, 
parra proteger alunos e 
professores.
 EM 2020 – A re-
lação harmoniosa com o 
Poder Legislativo seguirá 
neste ano, ressalta o gover-
nador. Ele destacou como 
um dos principais projetos 
para o ano a criação da 
nova Agência Reguladora 
do Paraná (Agepar), que 
cuidará, entre outros pon-
tos, dos serviços públicos 
que serão concedidos à 
iniciativa privada, como a 
administração de rodovias, 
que saltará de 2,5 mil para 
4,1 mil quilômetros.
 “Precisamos de 
uma agência robusta, que 
fiscalize a execução dos 
contratos e garanta um 
serviço de qualidade e a 
preço justo para a popula-
ção”, ressaltou o governa-
dor.
 “A Assembleia 

será o ponto de equilíbrio 
de todas as ações do Es-
tado, permitindo o amplo 
debate com a sociedade”, 
completou o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Ademar Traiano.
 PRESENÇAS – 
Participaram também da 
solenidade, os secretários 
Guto Silva (Casa Civil) e 
Beto Preto (Saúde); o pro-
curador-geral de Justiça 
do Ministério Público do 
Paraná, Ivonei Sfoggia; o 
presidente do Tribunal de 
Contas do Paraná, Nestor 
Baptista; o desembarga-
dor do Tribunal de Justi-
ça do Paraná, Celso Jair 
Mainardi; o presidente 
da Câmara Municipal de 
Curitiba, Sabino Picolo; o 
defensor público-geral do 
Paraná, Eduardo Abraão; 
os ex-governadores Cida 
Borghetti e Orlando Pes-
suti; o deputado federal 
Ricardo Barros; e o con-
trolador-geral do Estado, 
Raul Siqueira.
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Sistema informatizado agiliza identificação por impressão digital
 A Polícia Civil do 
Paraná (PCPR) utiliza 
sistemas informatizados 
modernos para identificar 
pessoas pela impressão 
digital. Durante o Verão 
Maior, que se iniciou no 
dia 21 de dezembro de 
2019, já foram identifica-
das com essa tecnologia 
105 pessoas no Litoral, 
entre elas um idoso en-
contrado morto em Pontal 
do Paraná, na noite de 
quinta-feira (30).
 O sistema é utili-
zado para identificar uma 
pessoa que foi presa e 
está sem documentos, 
cadáveres, pessoa de-
saparecida, autores de 
crimes, pessoas com 
mandados de prisão em 
aberto. Para o delegado 

Marcus Vinícius Miche-
lotto, a evolução desses 
sistemas torna muito mais 
ágil não só a identificação 
de criminosos, mas tam-
bém a de pessoas não 
identificadas encontradas 
mortas.
 “Com scanner 
biométrico, fazemos in-
serção das digitais e ime-
diatamente obtemos a 
identificação do banco de 
dados da Polícia Civil do 
Paraná. Isso traz agilida-
de para os procedimentos 
de polícia judiciária, evita 
autuações de pessoas 
inocentes, entre outras 
fraudes”, explica Miche-
lotto.
 SISTEMAS – A 
identificação pelas im-
pressões digitais pode ser 

feita pelo sistema chama-
do “1 x 1”, quando a Polí-
cia Civil já se tem indícios 
de quem seja a pessoa. 
Neste caso, confronta-se 
as impressões colhidas 
em local de crime, ou di-
retamente da pessoa ou 
cadáver, com as arma-
zenadas no sistema para 
aquele indivíduo. Isso 
permite comprovar tecni-
camente se tratar ou não 
da mesma pessoa.
 Outro tipo de 
verificação ocorre pelo 
sistema “1 x N”. Neste, 
o papiloscopista coleta 
as impressões digitais e 
as insere em um sistema 
que as compara com to-
das as outras constantes 
no banco de dados. As-
sim, é possível descobrir 

a verdadeira identidade 
da pessoa em questão de 
minutos ou horas.
 IDOSO – A iden-
tificação de Fernando de 
Souza, 65 anos, encon-
trado morto em Pontal do 
Paraná, foi feita em ape-
nas seis horas. O corpo 
do homem foi encontrado 
às 18h e às 23h a Polícia 
Civil já tinha sua identifi-
cação.
 O corpo do idoso 
foi encontrado em uma 
rua de Pontal do Paraná. 
Nenhum indício de morte 
violenta foi encontrado, 
nem no corpo e nem nas 
proximidades. O homem 
estava, aparentemente, 
desnutrido e em precárias 
condições de higiene.
 A Polícia Civil pro-

curou a Secretaria de As-
sistência Social de Pontal 
do Paraná para tentar 
identificar o homem, já 
que havia suspeitas de 
que se tratava de uma 
pessoa em situação de 
rua e que 
p o d e r i a 
ter pas-
sado por 
abrigos do 
órgão nos 
ú l t i m o s 
m e s e s . 
Não havia 
n e n h u m 
c a d a s t r o 
do homem 
lá.
 
A PCPR 
colheu ma-
terial de 

impressões digitais, os 
papiloscopistas fizeram 
o confronto no sistema 
biométrico do Paraná e 
rapidamente o homem foi 
identificado. “Nossa equi-
pe papiloscópica não me-

diu esforços para realizar 
a identificação do corpo 
e oferecer a oportunida-
de de um enterro digno”, 
diz delegado Thiago Luis 
Mengal Soares.
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