
• A massa de ar quente permanece presente sobre o 
Paraná, porém a incursão de umidade possibilita que 
pequenas áreas de nebulosidade se desenvolvam e 
durante o dia desta quinta-feira.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
13/12/18................................. R$ 70,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/12/18.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/12/18................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

PF deflagra nova operação
contra fraudes sindicais

em Londrina
 A Polícia Federal 
deflagrou nesta quinta-feira 
(13) a quinta fase da Ope-
ração Registro Espúrio, com 
o objetivo de aprofundar as 
investigações a respeito de 
organização criminosa que 
atua em fraudes e desvios 
relacionados a registros sin-
dicais junto ao Ministério do 
Trabalho. Nesta fase, o foco 
continua sendo o desvio de 
valores da Conta Especial 
Emprego e Salário – CEES, 
por meio de pedidos fraudu-
lentos de restituição de con-
tribuição sindical. 
 Policiais Federais 
cumprem 14 mandados de 
busca e apreensão expedi-
dos pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) em Brasília, 
Goiânia, Anápolis e Londri-
na. 
 Durante as investi-
gações da Operação Regis-

tro Espúrio, a PFl verificou, 
após a análise e cruzamen-
to de dados coletados, que 
a organização criminosa 
desviou, pelo menos, R$ 
12.965.349,33 da Conta Es-
pecial Emprego e Salário. 
 O esquema funcio-
nava da seguinte forma: 1) 
a organização criminosa 
arregimentava entidades 
interessadas na obtenção 
fraudulenta de restituições 
de contribuição sindical su-
postamente recolhidas in-
devidamente ou a maior na 
CEES; 2) os pedidos, feitos 
com base na Portaria n. 
3.397/1978-MTE, eram ma-
nipulados pelo grupo crimi-
noso, com o reconhecimento 
indevido do direito creditório; 
3) os valores eram transferi-
dos da CEES para a conta 
da entidade, com posterior 
repasse de um percentual 

para os servidores públicos 
e advogados integrantes do 
esquema. 
 Para viabilizar a em-
preitada criminosa, a OR-
CRIM arregimentou o Con-
sultor Jurídico do Ministério 
do Trabalho – cujo afasta-
mento do cargo foi determi-
nado pelo STF -, efetivando, 
ainda, a nomeação, no fi-
nal do ano passado, de um 
membro da quadrilha para 
exercer o cargo de Superin-
tendente Regional do Traba-
lho no Distrito Federal, com 
o intuito de deferir, de forma 
irregular, os pedidos de res-
tituição formulados por enti-
dades ligadas ao bando. 
 Os investigados irão 
responder pelos crimes de 
peculato, corrupção passiva, 
corrupção ativa, falsificação 
de documento público e la-
vagem de dinheiro.

75% aprovam primeiras medidas 
de Bolsonaro para governo, diz 

CNI/Ibope
 As medidas iniciais 
promovidas desde as eleições 
de outubro pelo presidente 
eleito, Jair Bolsonaro (PSL), 
para o futuro governo são 
aprovadas por 75% da popula-
ção brasileira, segundo pesqui-
sa Ibope encomendada pela 
CNI (Confederação Nacional 
da Indústria) divulgada nesta 
quinta-feira (13).
 Para 14% dos en-
trevistados, Bolsonaro e sua 
equipe estão no caminho erra-
do. Não souberam e não res-
ponderam totalizam 11% dos 
entrevistados.
 A pesquisa CNI/Ibope 
entrevistou 2.000 pessoas en-
tre 29 de novembro e 2 de de-
zembro em 127 municípios do 
Brasil. A margem de erro é de 
dois pontos percentuais para 
mais ou para menos, com 95% 
de nível de confiança.
 Segundo a pesquisa, 
quanto maior a renda familiar, 
maior o percentual dos que cre-
em que a equipe de transição 
acerta em suas ações. Dentre 
pessoas com renda familiar de 
até um salário mínimo, 70% 
concordam com as iniciativas 
tomadas enquanto que, entre 
famílias com renda superior a 
cinco salários mínimos, 
o percentual chega a 

82%.
64% acreditam que governo 

Bolsonaro será ótimo ou 
bom

 No geral, aponta a 
pesquisa, a população brasilei-
ra está otimista com o próximo 
presidente. Para 64% dos en-
trevistados, o governo de Bol-
sonaro será ótimo ou bom. Os 
que acreditam que será regular 
somam 18% e, ruim ou péssi-
mo, 14%. Outros 4% não sou-
beram ou não responderam.
 Os homens estão 
mais otimistas do que as mu-
lheres. Entre eles, 69% acre-
ditam que a futura gestão será 
ótima ou boa. Dentre as mu-
lheres, o índice cai para 61%. 
Os mais pessimistas são os 
moradores do Nordeste, em-
bora a maioria dos nordestinos 
aposte em um bom governo de 
Bolsonaro: 55% acreditam que 
será ótimo ou bom, enquanto 
21% dizem que será ruim ou 
péssimo.

Brasileiros mais otimistas 
com economia e com a 

própria vida
 A pesquisa CNI/Ibope 
também perguntou aos entre-
vistados como se sentem em 
relação a 2019. Para 66%, a 
situação econômica do Brasil 
vai melho- rar ou 

melhorar muito. Já 69% acre-
ditam que a própria vida vai 
melhorar ou melhorar muito 
no ano que vem. As diferenças 
no otimismo não têm grandes 
diferenças se comparadas as 
faixas de renda, mas é maior 
entre homens e aqueles com 
renda mais alta.
 Na avaliação de 43% 
dos entrevistados, a seguran-
ça pública é o problema que 
mais vai melhorar no governo 
de Bolsonaro. Em seguida, 
são citados corrupção e de-
semprego por 37% e 36% dos 
brasileiros, respectivamente. 
Saúde e educação aparecem 
em quarto (31%) e quinto 
(22%) lugares.
 Quanto maior a esco-
laridade do entrevistado, maior 
a preocupação com segurança 
pública, corrupção, impunida-
de e lentidão da justiça.

Começa hoje pagamento do sexto lote do Abono Salarial 
PIS de 2017

 O pagamento do 
sexto lote do Abono Sa-
larial PIS (Programa de 
Integração Social) 2018-
2019, referente ao exer-
cício de 2017, começa 
nesta quinta-feira (13).  

 O valor será dis-
ponibilizado para saque 
aos trabalhadores nas-
cidos em dezembro que 
estejam cadastrados no 
programa. Para os servi-
dores públicos, que são 

inscritos no Pasep (Pro-
grama de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público),  não haverá 
mais saques neste ano. 
 A estimativa do 
Ministério do Trabalho é 
que mais de R$ 1,3 bi-
lhão sejam pagos a apro-
ximadamente 1,7 milhão 
de trabalhadores.   
 Os correntistas 
da Caixa Econômica Fe-
deral, instituição bancá-
ria responsável pelo pa-
gamento do PIS, tiveram 
os valores depositados 
em suas contas na últi-
ma terça-feira (11).

 Têm direito 
ao Abono Salarial PIS 
2018-2019 os trabalha-
dores inscritos no PIS/
Pasep há pelo menos 
cinco anos, que tenham 
trabalhado formalmente 
por pelo menos 30 dias 
naquele ano, com re-
muneração mensal mé-
dia de até dois salários 
mínimos e que tiveram 
seus dados informa-
dos corretamente pelo 
empregador à Relação 
Anual de Informações 
Sociais (Rais).
 O valor do be-
nefício é proporcional 

ao tempo trabalhado 
formalmente em 2017. 
Assim, quem esteve 
empregado o ano todo 
recebe o valor cheio, 
equivalente a um sa-
lário mínimo (R$ 954). 
Quem trabalhou por 
apenas 30 dias rece-
be o valor mínimo, que 
é de um doze avos do 
salário mínimo, e assim 
sucessivamente.
 Com a libera-
ção do sexto lote, o 
Abono Salarial 2017 
já contemplou os nas-
cidos entre julho e de-
zembro. Em 2019, o 

benefício será conce-
dido aos trabalhadores 
nascidos de janeiro a 
junho. O prazo final de 

recebimento para todos 
os trabalhadores favo-
recidos pelo programa 
é 28 de junho de 2019.


