
•  Nesta terça-feira: Calor se intensificando e panca-
das de chuvas ao longo do dia para a maioria das re-
giões do estado. O dia inicia com chuvas no Noroeste 
entretanto diminuirão de intensidade até o final da ma-
nhã, mas devem retornar no período da tarde.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
19/02/19................................. R$ 70,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/02/19.................................R$ 30,30

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/02/19................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná e São Paulo preparam projeto 
executivo de vigilância da fronteira

 Em reunião re-
alizada no Palácio dos 
Bandeirantes, em São 
Paulo, os governadores 
Carlos Massa Ratinho 
Junior e João Doria Ju-
nior acertaram os termos 
do projeto executivo de 
vigilância das fronteiras e 
integração das forças de 
segurança para o com-
bate ao crime organiza-
do nos dois estados. Os 
detalhes serão apresen-
tados em 30 dias pela 
Secretaria de Segurança 
Pública e Administração 
Penitenciária do Paraná.
 Participaram do 
encontro o secretário de 
Segurança Pública e Ad-
ministração Penitenciária 
do Paraná, Luiz Felipe 

Carbonell, e o secretário 
de Segurança Pública de 
São Paulo, João Camilo 
Pires de Campos.
 Ratinho Junior 
afirmou que o objetivo 
principal é fomentar a 
parceria entre as polícias 
civil e militar do Paraná 
com as corporações de 
São Paulo para planejar 
e executar políticas de 
segurança pública com 
foco em crimes de fron-
teira. “Estamos fortale-
cendo políticas públicas 
em defesa dos dois es-
tados. São dois estados 
irmãos que economica-
mente precisam estar ali-
nhados porque um ajuda 
o outro. Acima de tudo, 
e em especial, na área 

de segurança pública”, 
afirmou o governador do 
Paraná.

ALIADOS  
 João Doria Ju-
nior destacou que os 
dois estados são aliados 
históricos e precisam 
trabalhar em conjunto 
para dirimir os números 
alarmantes da violência 
no país. “Essa ação co-
operada sai em defesa 
da segurança pública e 
das pessoas. Assim que 
se faz um bom governo, 
com ações integradas”, 
defendeu o governador 
de São Paulo.

INTELIGÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

 O propósito da 
parceria inédita entre 

estados brasileiros, en-
cabeçada pelo Paraná, é 
trazer inteligência e tec-
nologia para combater o 
crime organizado, o tráfi-
co e as ações contra os 
caminhões de carga. “As 
polícias precisam traba-
lhar nas áreas de frontei-
ra em conjunto, tomando 
as decisões em conjun-
to. Em breve vamos lan-
çar um grande programa 
em defesa do povo do 
Paraná e do povo de São 
Paulo”, acrescentou Ra-
tinho Junior.
 O Paraná faz 
divisa com três estados 
(São Paulo, Mato Grosso 
do Sul e Santa Catarina), 
além de ter 450 quilôme-
tros de fronteira seca e 

aquática com a Argenti-
na e o Paraguai. A inten-
ção é apresentar modelo 
similar aos governadores 
de Mato Grosso do Sul e 
Santa Catarina em bre-
ve.

AÇÕES 

 O convênio pro-
posto por Ratinho Junior 
faz parte da estratégia do 
Paraná de potencializar 
o combate ao tráfico de 
drogas e armas. A inicia-
tiva prevê a obtenção e 
compartilhamento de da-

dos e permite que forças 
de segurança paulistas 
atuem eventualmente 
em território paranaense 
e vice-versa, sem prejuí-
zo ao trabalho desenvol-
vido pela Polícia Federal 
(PF).

Moro vai ao Congresso entregar 
Projeto de Lei Anticrime

 O ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, deve ir ao Congresso 
Nacional hoje à tarde (19) 
para protocolar o projeto de 
lei anticrime, considerado 
uma das vitrines do novo 
governo. O projeto prevê al-
terações em 14 leis, como 
Código Penal, Código de 
Processo Penal, Lei de Exe-
cução Penal, Lei de Crimes 
Hediondos, Código Eleitoral, 
entre outros.
 O objetivo, segun-
do o ministro, é endurecer o 
combate a crimes violentos, 
como o homicídio e o latrocí-
nio, e também contra a cor-
rupção e as organizações 
criminosas.
 A previsão é que 
Moro apresente o projeto 
acompanhado da mensagem 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Antes, o ministro 
conversa com secretários 

estaduais de Segurança Pú-
blica e participa de reunião 
ministerial, no Palácio do 
Planalto.
 Nas últimas sema-
nas, Moro se reuniu com par-
lamentares, governadores,-
secretários de Segurança 
Pública e magistrados para 
apresentar e detalhar as me-
didas. O ministro afirmou que 
espera sugestões da socie-
dade civil para aprimorar a lei 
anticrime. 

Tramitação
 O projeto de lei de 
combate ao crime deve-
rá tramitar paralelamente 
à proposta de reforma da 
Previdência, que deve ser 
apresentada ao Congresso 
Nacional nesta quarta-feira 
(20), para alterar as regras 
de aposentadoria dos traba-
lhadores dos setores público 
e privado.
 Logo depois de as-

sinar o texto, o presidente 
Jair Bolsonaro fará um pro-
nunciamento à nação, para 
explicar a necessidade de 
mudar as regras do setor.
 Os pontos da refor-
ma revelados até agora são 
a idade mínima de 65 anos 
para homens e 62 anos para 
mulheres, com um cronogra-
ma de transição de 12 anos 
para quem está próximo des-
sas idades. 
 O governo calcula 
que a reforma vai permitir 
uma economia de R$ 800 bi-
lhões a R$ 1 trilhão nos pró-
ximos dez anos. Por se tratar 
de uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC), a re-
forma da Previdência precisa 
ser votada em dois turnos na 
Câmara e no Senado, com 
o apoio de no mínimo três 
quintos dos deputados e dos 
senadores em cada votação.

Agência Brasil

 O Centro de Referência de Assistência Social - do Municipio de Primeiro de Maio  
cidade está funcionando temporariamente em novo endereço. Todos os serviços do PAIF, for-
talecimento de vínculos e serviços do cadastro único estão funcionando na Rua Três, número 
498, Centro. Mais informações no telefone 3235-1407.

CRAS com novo endereço em
Primeiro de Maio


