
jornal da cidade • edição 1801 • 14 de Janeiro de 2019.

Governo editará medidas sobre posse de armas e
fraudes na Previdência

 Esta semana 
será de mudanças na 
legislação com a edição 
de um decreto e uma 
medida provisória (MP), 
ambos aguardando 
aprovação do presiden-
te Jair Bolsonaro. Uma 
delas flexibilizará a pos-
se de armas de fogo no 
país. A outra combaterá 
fraudes no Instituto Na-

cional do Seguro Social 
(INSS). 
 As duas propos-
tas passaram os últimos 
dias em fase de ajustes 
finais pela equipe técni-
ca do governo e chega-
rão à mesa de Bolsonaro 
esta semana.
 Facilitar o aces-
so do cidadão à arma de 
fogo foi uma das princi-

pais propostas de Bolso-
naro durante a campa-
nha eleitoral. Em menos 
de um mês de governo, 
ele cumprirá sua pro-
messa e vai desburocra-
tizar a posse desse tipo 
de arma.

Licença
 A MP deve tirar 
do delegado da Polícia 
Federal (PF) a decisão 

de conceder ou não a li-
cença apenas com base 
na justificativa do solici-
tante. “[Atualmente,] se 
o delegado não for com 
a sua cara, ele pode di-
zer não porque esse re-
quisito da necessidade 
comprovada é subjetivo, 
depende do arbítrio do 
delegado. Com o de-
creto, isso desaparece”, 

disse o deputado Alberto 
Fraga.
 Na semana pas-
sada, Fraga foi chamado 
por Bolsonaro para tratar 
do assunto, uma vez que 
relata na Câmara um 
projeto de flexibilização 
do Estatuto do Desarma-
mento.
 Segundo o de-
putado, ainda será ne-
cessário embasar o pe-
dido de posse de arma, 
mas a justificativa não 
poderá ser usada como 
fundamento para uma 
negativa. Conforme o 
parlamentar, serão exi-
gidos que o cidadão não 
tenha antecedentes cri-
minais e a aprovação em 
teste de aptidão psicoló-
gica.
 O decreto de-
verá aumentar para dez 
anos o prazo para re-
novação do registro de 
arma de fogo, além de 
conceder uma espécie 
de anistia para armas 
sem registro ou com o 
registro vencido. Será 
concedido um prazo 
para o cadastro dessas 
armas na Polícia Fede-

ral, desde que não te-
nham sido usadas para 
cometer crimes.

Fraudes
 Bolsonaro tam-
bém está prestes a as-
sinar uma MP que visa 
a diminuir de R$ 17 bi-
lhões a R$ 20 bilhões 
as perdas na segurida-
de social até dezembro. 
O secretário especial da 
Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, esteve 
reunido com os minis-
tros da Economia, Paulo 
Guedes, e da Casa Ci-
vil, Onyx Lorenzoni, na 
semana passada, para 
tratar do texto que pro-
mete fechar o cerco às 
fraudes em benefícios 
previdenciários.
 “[O presidente] 
assinando, passa a ser 
do conhecimento público 
e a gente vai poder ex-
plicar em detalhes o que 
pretende nesse projeto, 
que combate a fraude, 
aperfeiçoa os mecanis-
mos de validação de be-
nefício em todo o país e 
atende a uma preocupa-
ção da sociedade como 
um todo”, disse na oca-

sião.
 Conforme o se-
cretário, a MP também 
vai trazer “segurança ju-
rídica” para o INSS. “Es-
tamos prevendo algumas 
alterações na legislação 
que vão dar uma segu-
rança jurídica ao próprio 
trabalho do INSS. Ao 
longo dos últimos anos, 
várias ações feitas pelo 
INSS para aperfeiçoar o 
sistema esbarraram na 
falta de fundamentação 
legal. Essas dificuldades 
que foram identificadas 
estão sendo corrigidas”.
 De acordo com 
ele, existem mais de 2 
milhões de benefícios 
que devem ser audita-
dos pela Receita Fede-
ral. São benefícios que 
têm indícios de ilicitude 
e devem passar por um 
mutirão de investigação. 
“Há relatórios de ações 
anteriores, inclusive 
convalidados pelo TCU 
[Tribunal de Contas da 
União], que demonstram 
uma incidência de 16% 
a 30% de fraudes nesse 
tipo de benefício”.

Agência Brasil

Intenso calor e chuvas
irregulares permanecem

nesta segunda
 O tempo nesta segunda-feira (14) deve seguir como na última semana em Londrina. 
As temperaturas vão se manter elevadas. A mínima registrada foi de 21°C e a máxima previs-
ta é de 32°C. 
 Segundo a astrometeorologista do Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), Heverly 
Morais, as chuvas mal distribuídas vão permanecer na cidade durante tarde e noite. “As pre-
cipitações serão de curta duração com possibilidade de descargas elétricas. Essa oscilação 
entre sol, tempo nublado e chuva é conhecido por chuvas convectivas, que ocorre devido ao 
extremo calor e os fortes ventos, ocasionando formação de rápidas nuvens de chuva”, expli-
cou. 
 No último domingo (13), os londrinenses observaram no começo da noite a formação 
dessas nuvens escuras, carregadas de água, que antecederam as precipitações. A agrome-
teorologista relatou que houve registro de 6 mm (milímetros) de chuva pelos pluviômetros 
localizados no Iapar. Porém, elas ocorreram em diferentes pontos do município e em alguns 
lugares não chegaram a acontecer.
 Para terça-feira (15), as previsões indicam que o tempo continuará quente e com chu-
vas irregulares. Uma nova frente fria se desloca entre o Uruguai e o nordeste da Argentina, 
entretanto, mais uma vez, não terá força para chegar ao Paraná e ocasionar instabilidade em 
todas as regiões da cidade. Sendo assim, as chuvas localizadas permanecem.

Esportes movimentam
temporada nas praias do Paraná

 A partir do sábado 
(12), a temporada nas praias 
do Paraná passa a ser movi-
mentada, também, por ativi-
dades esportivas. As ações 
nesta área estão dentro da 
série de serviços ofertados 
pelo Governo do Estado na 
Operação Verão e foram lan-
çadas pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior, em 
Matinhos.
 O governador afir-
mou que as mais de dez 
modalidades ofertadas pela 
Superintendência de Esporte 
do Paraná acontecerão até o 
fim da Operação Verão, após 
o Carnaval. A previsão ini-
cial era de que as ações de 
esportes seriam encerradas 
antes, no dia 3 de feverei-
ro. “Estamos estendendo as 
atividades esportivas como 
uma atração para incentivar 
os veranistas a ficarem mais 
tempo no Litoral, o que se re-
flete na economia dos muni-
cípios”, disse o governador.
 Ele caminhou pela 
orla e, na praia de Caiobá, 

acompanhou o tradicional 
Jogo das Estrelas, que reú-
ne ex-atletas profissionais do 
Coritiba, Athlético e Pinheiros 
. "Além da questão da saúde, 
no momento de lazer as pes-
soas querem entretenimento 
e é isso que vamos oferecer 
a população”, afirmou Rati-
nho Junior.
 MELHOR - “A ordem 
do governador e para que 
façamos a melhor Operação 
Verão dos últimos anos para 
receber os turistas”, disse o 
superintendente do Esporte, 
Hélio Wierbinski. Segundo 
ele, mais de 70 profissionais 
estão envolvidos no aten-
dimento em esportes. As 
ações acontecem em seis 
postos do esporte nas praias 
de Pontal do Sul, Shangri-La, 
Ipanema, Caiobá e Guaratu-
ba. Entre as atividades estão 
peteca, vôlei, dança, corrida, 
entre outras.
 A expectativa é que 
o Litoral receba até o final 
da Operação Verão cerca de 
200 mil pessoas, superando 

a marca do ano passado, de 
130 mil pessoas.
 P R E S E N Ç A S 
– Acompanharam o go-
vernador os prefeitos de 
Guaraqueçaba,  Hayssan 
Colombes Zahoui; de Gua-
ratuba, Roberto Cordeiro 
Justus; de Morretes, Osmair 
Costa Coelho; de Parana-
guá, Marcelo Elias Roque; 
de Pontal do Paraná, Mar-
cos Fioravante; de Antoni-
na, José Paulo Vieira Azim, 
e de Matinhos, Ruy Hauer 
Reichert; o superintendente 
de Esporte, Hélio Wirbinski; 
os secretários da Fazenda, 
Renê Garcia Júnior, e do De-
senvolvimento Urbano João 
Carlos Ortega; o deputado 
estadual Alexandre Curi; o 
diretor presidente da Agência 
Paraná de Desenvolvimen-
to, Eduardo Bekin; o diretor- 
geral da Sanepar no Litoral, 
Antonio Carlos Geraldi; o co-
mandante do 8° Grupamento 
de Bombeiros e Comandante 
da Operação Verão, tenente 
coronel Gerson Gross.


