
•  Para hoje os destaques meteorológicos: diminuição 
da concentração das nuvens para a maioria das regi-
ões paranaenses. As pancadas de chuvas se concen-
tram no norte, ao longo do vale do Paranapanema.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
19/03/19................................. R$ 68,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/03/19.................................R$ 28,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/03/19................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

 A Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Pú-
blicos e Urbanismo am-
pliou o número de dias 
da coleta de lixo em al-
guns bairros de Primeiro 

Prefeitura aumenta número 
de dias da coleta do lixo 

em alguns bairros de 
Primeiro de Maio

de Maio.
 Bairros onde a 
coleta acontecia apenas 
às terças feiras passa-
ram a contar com o servi-
ço três vezes na semana. 

Nas outras localidades a 
coleta continua normal-
mente.
 Confira abaixo 
os bairros onde houve-
ram  alterações:

Governo prepara plano que prevê 
R$ 40 bilhões em investimentos 

e 500 mil empregos
 O Paraná deve 
receber um programa de 
investimentos que soma 
R$ 40 bilhões no período 
de cinco anos. Com isso, 
o Governo do Estado 
projeta um crescimento 
anual da economia na 
faixa de 4% e a geração 
de 500 mil novos postos 
de trabalho até 2023. 
 Os instrumentos 
para realizar esses ob-
jetivos fazem parte do 
projeto de lei de Eficiên-
cia na Gestão do Estado 
(LEGE), que foi apresen-
tado nesta segunda-fei-
ra (18) pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior para a bancada 
federal do Paraná, no 
Palácio Iguaçu.
 O anteprojeto, 
que estabelece as diretri-
zes e as ferramentas de 
gestão para um plane-
jamento de longo prazo 
do Estado, também foi 
apresentado aos depu-
tados estaduais e o texto 
final será protocolado na 
Assembleia Legislativa 
na próxima semana. 
 Na sequência, 
o Governo do Estado 
enviará o plano de lon-
go prazo, com as metas 
para o desenvolvimento 
econômico e social do 
Paraná pelos próximos 
20 anos. "Aqui no Para-
ná a eficiência será lei", 
afirmou o governador.
 Os R$ 40 bilhões 
previstos estão apoiados 
em recursos públicos e 
privados. Do total, R$ 26 
bilhões virão do tesou-
ro estadual. O restante 
deverá ser aplicado por 
meio de parcerias públi-
co-privadas (PPPs). Ra-
tinho Junior destacou a 
importância da parceria 
dos deputados federais e 
senadores paranaenses. 

 "Temos desafios 
que vão passar por Bra-
sília, principalmente para 
alavancar recursos para 
o grande pacote de pro-
jetos que estamos pre-
parando", disse. 

LEGE 
 Lei Complemen-
tar, a LEGE estabelecerá 
os princípios e normas 
de gestão administrativa 
e de finanças públicas do 
Estado. O texto irá apon-
tar mecanismos pruden-
ciais de avaliação de 
controle das ações e po-
líticas do governo. Tam-
bém determinará medi-
das para se alcançar e 
manter o equilíbrio das 
contas públicas e o ali-
nhamento do Plano Plu-
rianual, da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e da 
Lei Orçamentária Anual, 
com metas estabeleci-
das no planejamento de 
longo prazo do Estado. 
 A elaboração da 
lei contou com o apoio 
do economista Paulo 
Rabello de Castro, cha-
mado por Ratinho Junior 
no ano passado, logo 
após as eleições, para 
construir métricas e me-
tas para o governo pa-
ranaense. Ex-presidente 
do IBGE e do BNDES, 
Rabello destacou a situ-
ação privilegiada do Es-
tado. 

EQUILÍBRIO 
 "Ao contrário da 
maioria (dos Estados), 
o Paraná não está que-
brado. Está equilibrado, 
e em breve terá uma lei 
de eficiência, com metas 
superiores, inclusive, à 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal", afirmou. 
 Rabello também 
citou ranking preparado 
por ele que aponta o Pa-
raná e o Pará como os 

estados que mais pontu-
am em termos de equi-
líbrio financeiro e fiscal 
em todos os aspectos. 
Segundo o economista, 
essa condição, acresci-
da da aprovação da lei 
da eficiência, vai ajudar 
a ampliar ainda mais os 
investimentos no Estado. 
 A expectativa 
é que o Paraná receba 
mais cerca de R$ 40 bi-
lhões da iniciativa pri-
vada na ampliação ou 
instalação de negócios 
no Estado. "É um círculo 
virtuoso de prosperida-
de", define o economista. 
"Acreditamos que o setor 
privado, olhando para 
um governo que planeja 
investir R$ 40 bilhões vai 
se sentir motivado a vir 
para cá."

LONGO PRAZO 
 "Precisamos ter 
um olhar para o futuro, 
temos muitas demandas 
diárias, mas é necessá-
rio que tenhamos um ins-
trumento para medir as 
ações do governo, como 
se gasta o dinheiro públi-
co", ressaltou Guto Silva, 
Chefe da Casa Civil, que 
coordena a redação final 
da lei que será encami-
nhada à Assembleia Le-
gislativa. 
 "Esta será uma 
lei moderna, inovadora, 
para que o Estado pos-
sa, através de métricas, 
acompanhar seu próprio 
desempenho e verificar 
se o recurso está sen-
do gasto com equilíbrio, 
eficiência e, sobretudo, 
se tem gerado resultado 
para a população do Pa-
raná", completou. 
 Segundo o líder 
do governo no Legisla-
tivo estadual, Hussein 
Bakri, debater antecipa-
damente os projetos es-

truturantes com os depu-
tados é o espírito desta 
gestão. "Em projetos que 
tenham esse impacto, 
queremos a participação 
de todos os deputados, 
não importa o partido ou 
corrente", disse. 

BANCADA
 A bancada fe-
deral também aprovou 
a iniciativa de reunir de-
putados e senadores 
para uma apresentação 
prévia do projeto. Para 
o senador Oriovisto 
Guimarães, a atividade 
parlamentar em Brasília 
fica melhor com o ali-
nhamento e orientação 
do governo do Estado. 
"Além do orçamento do 
Estado, das emendas 
impositivas, fundos de 
participação, o Paraná 
também tem interesse 
em programas dos mi-
nistérios, transferências 
voluntárias e, nesse mo-
mento, a bancada é fun-
damental", disse. 
 O deputado fe-
deral Aroldo Martins tam-
bém aprovou a abertura 
do governo. "Essa reu-
nião demonstra a serie-
dade da administração 
estadual, que entende 
que a bancada parana-
ense é suprapartidária 
e que todos devem ser 
ouvidos e podem colabo-
rar", afirmou. 
 A reunião com 
a bancada paranaense 
contou com a presença 
dos deputados federais 
Toninho Wandscheer, 
Paulo Martins, Christia-
ne Yared, Zeca Dirceu, 
José Carlos Schiavinato, 
Leandre, Luciano Ducci, 
Luiz Nishimori, Sérgio 
Souza, Ricardo Barros 
e Stephanes Junior, e os 
senadores Flávio Arns e 
Oriovisto Guimarães.

Bolsa encosta em 100 mil 
pontos e fecha em 

nível recorde
 Em um dia de oti-
mismo no mercado finan-
ceiro, a bolsa de valores 
bateu recorde e encos-
tou em 100 mil pontos. O 
dólar caiu para o menor 
valor em duas semanas. 
O indicador Ibovespa, da 
B3 (antiga Bolsa de Valo-
res de São Paulo), fechou 
esta segunda-feira (18) 
em 99.994 pontos, com 
alta de 0,86%. Durante a 
tarde, o indicador chegou 
a superar os 100 mil pon-
tos, cedendo nos momen-
tos finais de negociação.
 No mercado de 
câmbio, o dólar comer-
cial fechou vendido a R$ 
3,792, com recuo de R$ 
0,029 (-0,76%. Em que-
da pela segunda sessão 
consecutiva, a divisa está 
no valor mais baixo desde 
1º de março, quando tinha 
encerrado em R$ 3,78.
 Esta semana é 

marcada por decisões 
importantes na economia, 
tanto no cenário interno 
como no exterior. No Bra-
sil, o governo entregará, 
na quarta-feira (20), a pro-
posta de reforma nas apo-
sentadorias e pensões 
dos militares. Também 
nesta semana, a Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça da Câmara dos Depu-

tados começa a discutir a 
reforma da Previdência.
 O Comitê de Polí-
tica Econômica do Banco 
Central (Copom) decide, 
também na quarta-feira, 
a taxa Selic (juros básicos 
da economia). Essa será 
a primeira reunião coor-
denada pelo novo presi-
dente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto.


