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Não gostei
O ministro Edson Fachin (STF) disse no Paraná que

“juízes também cometem ilícitos e devem ser punidos”.
A fala confi rmou rumor que Fachin não gostou da forma
como foi citado em diálogos entre procuradores da Lava
Jato. Segundo o Intercept, investigadores exclamaram:
“Aha, uhu, o Fachin é nosso”.

Corrupto e incompetente
O senador Alvaro Dias (Pode) acusou o PT de ter go-

vernado o país de forma corrupta e incompetente. Ele
lembrou que sempre desmentiu os resultados positivos
anunciados pelos governos petistas. “E eu dizia: que es-
petáculo do crescimento é esse se o país cresce mais,
apenas, do que o Haiti, onde mora a pobreza, a miséria,
o infortúnio e a guerra”. O senador também criticou a
paralisação de 127 das 663 obras do PAC. Muitas dessas
obras foram paralisadas, diz Alvaro Dias, por terem sido
superfaturadas.

Famílias com dívidas
O aumento de famílias endividadas subiu pelo sex-

to mês consecutivo, atingindo o maior nível desde julho
de 2013, segundo pesquisa da Confederação Nacional
do Comércio. Em contrapartida, diminuiu o número de
famílias com contas ou dívidas em atraso. O endivida-
mento cresceu 0,6% em junho em relação a maio, e na
comparação anual - com junho de 2018 -, o aumento foi
de 5,4%. Apesar do aumento do endividamento, que che-
gou a 64%, a pesquisa identifi cou uma queda no número
de famílias com dívidas ou contas em atraso, tanto na
comparação mensal quanto na anual.

Femoclam
A Femoclam (Federação das Associações de Morado-

res de Curitiba e Região Metropolitana) foi homenage-
ada em sessão na Assembleia Legislativa pelos 33 anos
completados pela entidade. Hoje, a federação tem duas
mil associações de moradores e clubes de mães fi liadas.
E além de promover e contribuir para a formação e o de-
senvolvimento da vida comunitária dos moradores, luta
por políticas habitacionais, políticas salariais mais justas,
por qualidade de vida e justiça social.  

Desconto integral
O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) defendeu projeto

de lei que estende para 24 horas o desconto nas tarifas
de energia elétrica para o bombeamento de água na ir-
rigação da agricultura familiar. Atualmente, o desconto é
dado entre 21h30 e 6h, o que, na visão de Gurgacz, gera
prejuízos ao pequeno produtor. “Principalmente porque
eles têm de pagar adicional noturno para funcionários
que monitoram esse sistema ou eles mesmos terem de
trabalhar um turno adicional”.

Pedido de cassação
Na semana passada, um morador de Pato Branco

protocolou na Câmara Municipal, pedido de cassação do
mandato do vereador Marco Pozza (PSD). No pedido, o
morador aponta falta de decoro parlamentar, condena-
ção judicial em trânsito e julgado, comportamento vexa-
tório e indigno que “comprometem a dignidade do poder
legislativo”. O vereador teria sido preso e responde por
diversos processos criminais na Justiça.

 
Cassação II
Entre os processos, Pozza foi indiciado nos desdobra-

mentos Operação Hígia, defl  agrada em 2017 em Pato
Branco. O vereador e um empresário foram indiciados
por crimes como fraude em licitações e corrupção passi-
va. Quanto ao pedido de cassação, o presidente da Câ-
mara, Vilmar Maccari (PDT) disse que a documentação
foi encaminhada ao departamento jurídico do legislativo
para apreciação e encaminhamentos.

Vista nos tribunais
“A PEC corrige algo que acontece hoje em nosso país e

que ninguém admite mais. Nos nossos dias, uma lei pode
ser aprovada por 513 deputados, 81 senadores, sanciona-
da pelo presidente; e, simplesmente com uma ação direta
de inconstitucionalidade, um único ministro do STF pode
declarar essa lei inconstitucional e ela fi car por prazo in-
defi nido sem solução. E também para corrigir os prazos
eternos dos pedidos de vistas que se tornam uma verda-
deira decisão” - do senador Oriovisto Guimarães (Pode),
autor da PEC que disciplina pedidos de vista nos tribunais
e dispõe sobre a declaração de inconstitucionalidade e a
concessão de cautelares por tribunais.

Refugiados
A situação dos refugiados no Brasil será debatida nas

comissões no Senado. O comitê nacional dos refugiados
aponta que 33.866 pessoas solicitaram o reconhecimento
como refugiados em 2017 - a maioria venezuelanos, com
17.865 solicitações. O senador Flávio Arns (Rede), autor
do requerimento, destacou a importância da discussão
sobre os refugiados que são perseguidos países por raça,
religião, opinião política, entre outros motivos. “Num país
cuja Constituição prestigia a solidariedade entre os povos
e o princípio da dignidade da pessoa humana, discutir
esse importante tema é fundamental para se entender o
cenário atual dos refugiados e alinhar ideias e soluções
tendentes a ajudar as pessoas”, defende.
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A Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) divulgou ontem (9) 
dois indicadores referentes 

ao mercado de trabalho, coletados 
em junho. O Indicador Antecedente 
de Emprego (Iaemp) subiu 0,8 ponto 
e agora registra 86,6 pontos. O índice 
registrou este crescimento em junho 
após recuo nos quatro meses anterio-
res.

O Indicador Coincidente de De-
semprego (ICD) caiu 1,1 ponto, no 
mesmo período. Indo para 94,6 pon-
tos, depois de registrar crescimento 
nos três meses anteriores. O ICD é 
um indicador com sinal semelhante 
ao da taxa de desemprego, ou seja, 
quanto menor o número, melhor o 
resultado. O Iaemp é uma combina-
ção de resultados das sondagens da 
Indústria, de Serviços e do Consumi-
dor e mostra os rumos do mercado 
de trabalho no país.

O ICD é construído com base 
em quatro faixas de rendas salariais. 
Em junho, a classe de renda que mais 
contribuiu para o recuo do ICD foi a 
dos consumidores com renda fami-
liar mensal entre R$ 2.100 e R$ 4.800. 

ENDIVIDAMENTO
Outro estudo, da Pesquisa de 

Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), da Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), mostra 
que o percentual de famílias endivi-
dadas aumentou pelo sexto mês con-
secutivo no país. Em junho de 2019, 
o endividamento subiu 0,6 ponto 
percentual em relação a maio. Foi 
o maior registro de endividamento 
mensal desde julho de 2013.

Em relação a junho de 2018, o au-
mento foi de 5,4 pontos percentuais. 
Apesar do crescimento do endivi-
damento das famílias, que chegou a 
64,0%, a Peic identifi cou uma queda 

no número de famílias com dívidas 
ou contas em atraso, tanto na compa-
ração mensal quanto na anual.

O índice das famílias que declara-
ram à pesquisa não ter condições de 
pagar as suas dívidas fi cou em 9,5%, 
praticamente estável em relação ao 
mesmo mês de 2018, 9,4%.

Segundo a pesquisa, 32,1% das 
famílias entrevistadas fi cam endivi-
dadas por mais de um ano. Enquan-
to 24,7% acumulam dívidas por até 
três meses. Em junho de 2019, 21,1% 
delas afi rmaram ter mais da metade 
de sua renda mensal comprometida 
para pagamento de dívidas.

Indicador de emprego 
registra crescimento

Empresas com potencial 
de crescimento da região 
Centro do Estado partici-
param, na segunda-feira 
(8), do Seminário Desafi os 
do Crescimento, realizado 
pelo Sebrae/PR, no Hotel 
Bourbon, em Ponta Grossa. 
Com foco no atendimento 
de excelência e marketing, 
os empresários puderam re-
ver suas formas de divulgar 
produtos e serviços, além de 
estabelecer conexões com 
outras empresas ou possíveis 
fornecedores. 

“A quarta edição do Se-
minário Desafi os do Cresci-
mento reuniu empresas que 
têm potencial de crescer e 
oportunizou mais informa-
ções sobre o marketing do 
futuro e o atendimento de 

excelência, além de estimu-
lar o networking, a conversa 
entre empreendedores e no-
vas oportunidades, por meio 
do espaço Conexões”, des-
taca o gerente da Regional 
Centro do Sebrae/PR, Joel 
Franzim Junior.

Em Ponta Grossa, o Se-
minário Desafi os do Cres-

cimento abordou a temática 
“Marketing do Futuro: como 
entrar na mente do consu-
midor”, com o palestrante 
internacional e especialista 
em Inovação, Comunicação 
e Neuromarketing, Fernan-
do Kimura. 

Já o empresário Otto 
Ferreira Neto, da cidade de 

Ponta Grossa, acredita que o 
Seminário Desafi os do Cres-
cimento permite a atualiza-
ção de conhecimentos, além 
de facilitar a troca de experi-
ências entre empreendedo-
res. “É um dia de bate-papo, 
de trocar ideias, de conhecer 
pessoas novas e de se atuali-
zar”, comenta.

O livro ‘A Nuvem Floqui-
nho’, da escritora Isa Colli, 
está ganhando as ruas de 
Ponta Grossa e outras cida-
des do Paraná essa semana. 
A autora foi convidada a par-
ticipar do projeto Pegaí Lei-
tura Grátis, que comemora 
em 2019 seis anos de criação. 
É o décimo título impresso 
com este selo, que tem como 
missão “aproximar livros sem 
leitores de leitores sem livros”. 

Isa, que mora atualmente 
na Bélgica, tem sua própria 
editora, a Colli Books, mas 
faz questão de colaborar com 
projetos sociais no Brasil, sua 
terra natal. Neste caso, ela 
doou os direitos autorais para 
impressão de três mil exem-

plares da obra que conta a his-
tória de Floquinho, a nuvem 
ambientalista que alerta os 
pequenos leitores para o des-
perdício da água no planeta. 

“Minha ideia é levar 
meus livros às pessoas que 
não têm condições de com-
prá-los. Por isso decidi ceder 
os direitos autorais. Pesou na 

minha decisão o fato de ser 
uma iniciativa sem fi ns lu-
crativos e mantida por pes-
soas como eu, apaixonadas 
por leitura. Espero ver meus 
livros espalhadas em muitos 
locais públicos”, afi rmou. 

Para Idomar Augusto Ce-
rutti, coordenador do insti-
tuto, Isa Colli está agregando 
valor à causa. “Ela está nos 
ajudando lá de Bruxelas, na 
Bélgica. E sabe que para ilu-
minar leitores tem que dis-
ponibilizar livros”, afi rmou. 
A autora espera que a inciati-
va alcance seu objetivo: “não 
há nada mais gratifi cante do 
que perceber que nós, escri-
tores, podemos ser instru-
mento de transformação”.
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