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Secretário de Previdência quer auditoria em 2 milhões
de benefícios com indícios de fraude
G1.COM

O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou nesta quarta-feira (9) que
mais de 2 milhões de benefícios previdenciários com indícios de fraude precisam ser auditados pelo governo federal.
Marinho também confirmou que o governo está estudando a criação de um fundo de transição para sustentar um
eventual modelo de capitalização no regime previdenciário.

eSocial passa a valer para empregadores
do Simples Nacional
G1.COM

Entra em vigor nesta quinta-feira (10) a obrigatoriedade de adesão ao eSocial para empregadores do Simples Nacional
(incluindo MEI), empregadores pessoa física (exceto doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos. O
eSocial é uma ferramenta que reúne os dados trabalhistas, fiscais, previdenciários das empresas em uma só plataforma. Ele substitui o preenchimento e a entrega de formulários e declarações que até então eram enviados a órgãos
diferentes como a Previdência, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal.

Ratinho Junior contingencia 20%
dos recursos do Estado
FOLHA DE LONDRINA

Curitiba - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), assinou decreto contingenciando 20% do orçamento fiscal
do Estado, o que corresponde a pouco mais de R$ 8 bilhões. O documento foi publicado na edição de segunda-feira
(7) do Diário Oficial do Executivo. São dois anexos, que somam 132 páginas e dizem respeito a praticamente todas
as áreas da administração, das pastas propriamente ditas a programas, projetos e investimentos em infraestrutura.

Inflação do aluguel é de 0,03% na primeira
prévia de janeiro
AGÊNCIA BRASIL

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, teve inflação de 0,03% na
primeira prévia de janeiro. A taxa é superior à prévia de dezembro, que acusou deflação (queda de preços) de 1,16%.
O dado foi divulgado hoje (10) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.
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O Serviço Social do Comércio comemora
71 anos de atuação no Paraná

H

oje (10) o Sesc PR completa 71 anos transformando histórias no Paraná.

O trabalho da entidade gera melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento humano e social, com prestação de serviços nas áreas de Educação,
Saúde, Esporte, Lazer, Cultura, Ação Social e Cidadania.
O Sesc oferece atividades de turismo social, programas de educação
ambiental e sustentabilidade, desenvolve ações especiais para crianças e
para a terceira idade e estimula a autonomia.
Para atender os mais de 2 milhões de trabalhadores do comércio de
bens, serviços e turismo e seus dependentes, o Sesc está presente nos
399 municípios paranaenses, por meio de 38 pontos de atendimento e seis
unidades móveis. Em 2018, o Sesc PR passou a contar com as unidades
integradas com o Senac em União da Vitória e Rio Negro.

Onde tem Sesc
tem vida.
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Toledo e Pato Branco passam a ter linhas
áreas comerciais regulares
O governador Carlos Massa Junior,
acompanhado do vice-governador e
presidente do Sistema Fecomércio
Sesc Senac PR, Darci Piana, participa
nesta quinta-feira (10), às 14h, no Aeroporto Juvenal Loureiro Cardoso, em
Pato Branco, da cerimônia que marca
o primeiro voo da empresa Azul Linhas Aéreas na cidade e a ampliação
do aeroporto.
O Governo do Paraná investiu R$
2,87 milhões em diversas obras de infraestrutura e melhoria no local.

Até 3 de abril, a empresa servirá
Pato Branco com um voo semanal
para Curitiba. A partir dessa data, a
expectativa da Azul é ampliar a malha, adicionando outras cinco frequências por semana. As inclusões, no
entanto, dependerão da completa
certificação do aeroporto pelas autoridades aeronáuticas.
Ontem, o aeroporto da cidade de
Toledo, Luiz Dalcanale Filho, recebeu
o voo inaugural que saiu de Curitiba
com destino ao interior do estado.

Com os voos comerciais de Toledo
e Pato Branco, o Paraná passa a ser o
terceiro maior estado com operações
da empresa, ficando atrás apenas de
São Paulo e Minas Gerais. Serão 60
decolagens por dia com uma oferta
de 41 mil voos assentos semanais.
Com informações da Agência Estadual
de Notícias e Azul Linhas Aéreas
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