
•    Os destaques meteorológicos para esta sexta-
feira são: aumento das temperaturas e o retorno das 
chuvas. Estas chuvas devem ser mais frequentes no 
período de maior aquecimento e podem vir acompa-
nhadas de raios.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
15/02/19................................. R$ 70,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/02/19.................................R$ 30,30

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/02/19................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

Governo avalia acesso de vítima 
de Brumadinho ao Minha Casa 

Minha Vida
 Onxy citou uma pre-
visão no regulamento do pro-
grama para a participação de 
pessoas vítimas de episódios 
de emergência ou calamida-
de. Desta forma, segundo 
o ministro, as famílias não 
teriam de usar o dinheiro do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para arcar 
com os prejuízos, que devem 
ser cobrados da mineradora 
Vale.
 “Estamos tentando 
resolver isso através do Mi-
nha Casa Minha Vida calami-
dade, que dá a mesma con-
dição de resolver sem ter que 
mexer no fundo de garantia. 
E depois a AGU vai cobrar 
da Vale, que é quem tem que 
pagar a conta”, afirmou, após 
almoço com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli.
 A Caixa Econômica 
Federal anunciou a liberação 
de saques do FGTS para tra-

balhadores que tiveram suas 
casas afetadas. A Advocacia-
Geral da União (AGU) confir-
mou que o governo manterá 
a liberação do FGTS.
 Atualmente, a Lei 
8.036/1990, que trata do 
FGTS, permite que os bene-
ficiários movimentem suas 
contas em caso de “neces-
sidade pessoal, cuja urgên-
cia e gravidade decorra de 
desastre natural”. Desde o 
rompimento da barragem da 
Samarco, em Mariana, Mi-
nas Gerais, em 2015, esse 
tipo de acidente passou a 
ser equiparado a desastre 
natural para que as vítimas 
pudessem movimentar esses 
recursos.

União dos Poderes
 Onxy Lorenzoni al-
moçou com Toffoli, com a 
participação, por telefone, 
do presidente Jair Bolsona-
ro. Segundo o ministro e o 
magistrado, o encontro foi 

em prol da “pacificação do 
Brasil”. “Já vivemos muitos 
momentos de conflitos, é 
momento de pacificação do 
Brasil. Estamos construin-
do uma grande aliança pelo 
Brasil. Todos nós, cada um 
na sua competência, esta-
mos preocupados em cons-
truir canais para fazer o Bra-
sil crescer”, disse Onyx.
 Toffoli destacou a 
necessidade de harmonia 
entre Executivo, Legislativo 
e Judiciário, mas afirmou que 
não significa uma aprovação 
automática de um poder a 
respeito das ações do ou-
tro.“Evidentemente que isso 
não significa que tudo que 
for aprovado o Supremo vai 
chancelar. É um diálogo pelo 
respeito entre os poderes 
dentro daquilo que a Cons-
tituição prevê. O importante 
é que haja esse diálogo para 
que saia o melhor produto 
possível”.

Ipem-PR apreende 3,2 mil itens em fiscalização de material escolar
 O Instituto de 
Pesos e Medidas do 
Paraná finalizou a Ope-
ração Especial Volta às 
Aulas, realizada entre 4 

e 8 de fevereiro. Foram 
fiscalizados 214.471 
itens utilizados como 
material escolar, sendo 
3.266 apreendidos por 

irregularidades. Houve 
1.092 ações em 70 es-
tabelecimentos visita-
dos em todo o Estado.
 Segundo o pre-

sidente do Ipem-PR, 
Rubico Camargo, o ob-
jetivo da Operação Es-
pecial Volta às Aulas é 
garantir a segurança de 
crianças e adolescente 
que utilizam produtos 
escolares, disponibili-
zados pelo comércio 
e indústrias, evitando 
acidentes de consumo. 
“Nessa época, o insti-
tuto intensifica essa fis-
calização que já ocorre 
durante todo o ano”, 
disse.
 As equipes ve-
rificaram presença do 
Selo do Inmetro em 25 
produtos como apon-
tadores, borrachas, 
canetas esferográficas 
rollers, canetas hidro-
gráficas, colas, com-
passos, corretivos, es-

quadros, estojos com 
motivos ou personagens 
infantis ou desportivos. 
Também foram alvo da 
fiscalização giz de cera, 
lápis de cor, lápis pre-
to ou grafite, lapiseira, 
marcadores de texto, 
merendeiras e lanchei-
ras e seus acessórios, 
pasta com aba elásti-
ca, réguas, tesouras de 
ponta redonda, além 
de tinta guache, nan-
quim, plástica, aquarela 
e para pintura a dedo. 
As ações abrangeram 
todos os produtos de 
uso escolar, excluindo 
aqueles de uso artístico 
ou profissional.
 O item que teve 
o maior número de 
apreensões foi a cane-
ta esferográfica roller, 

com corpo e carga ma-
nufaturada em resinas 
plásticas, com 950 uni-
dades apreendidas. Em 
segundo lugar estão os 
apontadores, com 566 
apreensões.
 A fiscalização 
ocorreu em todo o Es-
tado com o apoio das 
Regionais de Londri-
na, Maringá, Cascavel, 
Guarapuava, e do escri-
tório em Foz do Iguaçu.
 As empresas 
autuadas pelo Ipem-PR 
têm dez dias para apre-
sentar defesa junto ao 
instituto. De acordo com 
a Lei Federal 9.933/99, 
as multas podem che-
gar a R$ 1,5 milhão.
 ORIENTAÇÃO - 
O selo do Inmetro deve 
ser afixado na embala-

gem ou diretamente no 
produto. No caso de 
material vendido a gra-
nel, como lápis, borra-
chas, apontadores ou 
canetas, a embalagem 
expositora com o selo 
do Inmetro deve estar 
próxima ao produto. 
Itens importados tam-
bém devem ter o selo 
do Inmetro.
 O Ipem-PR aler-
ta o consumidor para 
que não compre artigos 
escolares em comércio 
informal, pois não há 
garantia de procedência 
e tais produtos podem 
não atender às condi-
ções mínimas de segu-
rança. Outra orientação 
é guardar a nota fiscal, 
que garante a compro-
vação de origem.

Convocação de candidatos
aprovados em concurso público

em Primeiro de Maio
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio publicou nesta quarta feira, dia 13 de 
fevereiro, dois editais (001 e 002) referentes a 4ª convocação do Concurso Público 01/2016, 
convocando os candidatos nominados para que compareçam ao Departamento de Recursos 
Humanos do paço municipal entre 21/02/2019 até 28/02/2019, para dar início ao processo de 
admissão.
 Os convocados deverão se apresentar portando de qualquer documento oficial de 
identificação e fazer a retirada dos documentos necessário para a admissão, bem como rea-
lizar o agendamento dos horários dos exames.
 Serão contratados os candidatos convocados para os cargos de Advogado, Auxiliar 
Administrativo, Cozinheiro, Enfermeiro, Operário, Pedreiro, Técnico em Enfermagem, Psicó-
logo, Professor, Cirurgião Dentista, Médico e Agente Comunitário de Endemias I.
 Os editais poderão ser acessados através dos links abaixo:
 www.controlemunicipal.com.br
 www.jornaldacidade.net.br


