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Município foi liberado pelo TCE 
para contratar médicos ao PA 24H
O Tribunal de Contas determinou que Umuarama instale certame para contratação terceirizada 
de serviços hospitalares no Pronto-Atendimento 24 Horas. Uma licitação foi anulada pela prefei-
tura após ter sido suspensa liminarmente pelo Tribunal em setembro de 2019, devido a irregula-
ridade no edital da disputa. Entre elas, a burla à regra constitucional da contratação de pessoal 
por meio de concurso público. Para que a população não fique desassistida devido a uma possí-
vel interrupção na prestação dos serviços, os conselheiros decidiram revogar a medida cautelar 

e permitir que o Município dê continuidade ao procedimento licitatório. l Pág. 7

PRF apreende maconha, 
skunk e haxixe após 
perseguição pela 
rodovia BR-487 

Maioria dos 
funcionários dos 
Correios de Umuarama 
não adere à paralisação 

Abertos até as 22h
 A Prefeitura de Umuarama editou novo decreto ontem 

ampliando o período de atendimento do setor de alimentação. 
Restaurantes, pizzarias, lanchonetes, carrinhos de lanche, 
comércios de assados e padarias – no que se igualam aos 
restaurantes – poderão abrir ao público em qualquer dia 

da semana, até as 22h, desde que respeitadas as medidas 
preventivas para evitar o contágio do coronavírus. l Pág. 5
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Líder do governo
O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), tomou café ontem (18) 
com o presidente Jair Bolsonaro, e assumiu a liderança do governo 
na Câmara. Em vídeo, o presidente lembra que foi do PP por mais 
de 10 anos e expõe felicidade em ver o parlamentar do Centrão na 
função. “Para nós, é muito bom. Potencializaremos a aprovação 
de projetos, o que interessa para todos”. Bolsonaro admitiu que o 
parlamentar paranaense “já vinha fazendo esse trabalho, mesmo 
sem ser o líder do governo”.

Benefício ao Mesário
Voluntários e convocados pela Justiça Eleitoral que prestarem 
serviços no período eleitoral, são isentos do pagamento 
de taxas de inscrição em concursos públicos no Paraná. É o 
que determina a lei 19.196/2017, apresentada na Alep pelo 
presidente, Ademar Traiano (PSDB). A Lei beneficia o cidadão 
que participar do processo eleitoral em qualquer função 
desempenhada e definida pelo TRE. 

CPMF para Maia
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que, 
enquanto Paulo Guedes não enviar ao Congresso a proposta 
sobre a criação do imposto digital, continuará achando que se 
trata de nova CPMF. O governo estuda criar o imposto sobre 
transações financeiras com uma alíquota de 0,2% cobrada 
nas duas pontas da operação. Guedes diz que o novo tributo 
não representa aumento de carga tributária, e a arrecadação 
permitiria desonerar a folha de pagamento das empresas. “Eu 
respeito que o Paulo diga que não é CPMF, mas enquanto não 
tiver proposta, vou continuar achando que é”, disse Maia.

Processos suspensos
O ministro do STF Celso de 
Mello suspendeu na segunda 
(17) à noite, dois processos 
contra o procurador da 
República Deltan Dallagnol, 
que podem resultar em seu 
afastamento da Lava Jato e 
estavam pautados para ontem 
(18) no Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP). “A 
remoção do membro do MP 
de suas atribuições, ainda que 
fundamentada em suposto 
motivo de relevante interesse 
público, deve estar amparada 
em elementos probatórios 
substanciais, produzidos sob o 
crivo do devido processo legal, 
garantido-se o pleno exercício 
do contraditório e da ampla 
defesa, sob pena de violação 
aos postulados constitucionais 
do Promotor Natural e da 
independência funcional 
do membro do Ministério 
Público”, escreveu.

Punição suspensa
O ministro do STF Luiz Fux 
suspendeu na segunda (17), 
penalidade de advertência 
aplicada à Deltan Dallagnol em 
novembro do não passado, 
pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP). 
A punição foi aprovada por 8 
votos a 3, devido entrevista 
à rádio CBN, em que Deltan 
disse que o STF passava a 
mensagem de leniência a favor 
da corrupção em algumas 
decisões. Fux julgou plausíveis 
argumentos da defesa de que 
o processo estava prescrito 
no momento do julgamento 
no CNMP e de que a decisão 
afrontou o direito à livre 
manifestação. Fux considerou 
que a punição poderia agravar 
a situação de Deltan no 
Conselho, na votação de três 
processos, movidos por Renan 
Calheiros (MDB-AL), Kátia 
Abreu (PP-TO) e Lula.
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Projeto que institui o Plano de 
Inovação na Educação é aprovado

Durante a sessão ordinária na 
noite da segunda-feira (17), verea-
dores de Umuarama provaram em 
primeiro turno de votação, o projeto 
que institui o Plano Local de Inova-
ção no município.

Na justificativa para apresen-
tação do texto, o Poder Executivo 
enfatiza que em 2017 Umuarama 
aderiu ao Programa de Inovação 
Educação Conectada, estratégia 
do Governo Federal implemen-
tada através de Decreto e que 
tem como objetivo apoiar a uni-
versalização do acesso à internet 
em alta velocidade, fomentando 
o uso pedagógico de tecnologias 
digitais na educação básica.

Com a aprovação do projeto, 
o município terá subsídios para 
efetivar práticas contundentes 
com a atual realidade sócio/eco-
nômica do Brasil, sendo que seu 
propósito é for talecer as ações 
de inclusão social por meio da 
ofer ta de educação que capacite 

Tramitação urgente
Ainda durante a sessão, um dos vereadores apresentou requerimento soli-

citando que o Projeto de Lei 22/2020 fosse apreciado em caráter de urgência 
na noite daquela mesma segunda-feira. A ação permitirá que a proposta seja 
publicada imediatamente, medida que leva a tramitação também imediata no 

Poder Legislativo. A proposta visa reconhecer como essenciais os serviços alimen-
tação como restaurantes, lanchonetes, padarias bem como demais estabeleci-

mentos do setor, mesmo em períodos de pandemia, como ocorrido no presente 
momento por conta do novo coronavírus. A solicitação foi apreciada em plenário 

e aprovada por unanimidade.

os estudantes para enfrentar os 
desafios que o mercado de traba-
lho e a vida em comunidade.

Indubitavelmente proporcio-
nando aos jovens alunos, mais 
oportunidades, almejando ainda 
que os egressos das escolas 
brasileiras possam competir, em 
condições de igualdade, por vagas 
nas universidades brasileiras e por 
oportunidades de emprego.

Consta no texto que: “Para que 
se atinja esse objetivo, todavia, é 
imprescindível que a rede de ensino 
pública acompanhe as tendências 

globais de inclusão das ferramen-
tas digitais na aprendizagem”.

UNANIMIDADE
Submetido a sua primeira vota-

ção, o projeto foi aprovado por una-
nimidade em primeira discussão e 
votação. Por outro lado, o Projeto 
de Lei º 013/2020, que visa insti-
tuir o “Programa Porteira Adentro”, 
de atendimento aos produtores 
rurais do Município de Umuarama 
teve pedido de vistas de três dias 
aprovado, devendo retornar breve-
mente à pauta para sua segunda 
discussão e votação.

PROGRAMA irá atingir Rede Municipal de Educação após aprovado em segundo turno e sancionado

DIVULGAÇÃO
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Comitê para 
volta às aulas

Mesmo ainda sem 
uma data definida, a 
Secretaria de Educação 
se prepara para estru-
turar a volta das aulas 
presenciais na rede 
municipal, suspensas 
desde o início da pande-
mia. Por meio do decreto 
229/2020, o município 
instituiu o “Comitê Volta 
às Aulas Municipais”, 
vinculado à Secretaria de 
Educação com a meta de 
implementar um plano de 
ação com protocolos para 
o retorno seguro às aulas 
no pós-pandemia.

A implementação do 
plano dependerá de apro-
vação do COE Municipal e 
terá oito titulares e respec-
tivos suplentes da Secre-
taria Municipal de Educa-
ção e um representante e 
um suplente de cada um 
dos seguintes segmen-
tos: diretores das escolas 
municipais e dos CMEIs; 
coordenadores das esco-
las municipais, dos CMEIs 
e da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA).

Haverá ainda represen-
tantes dos professores 

Objetivos
O plano deverá conter orientações pedagógicas, de dis-

tanciamento físico, limitação do acesso às unidades educa-
cionais, escalonamento da entrada e saída durante as aulas, 

intervalo e merenda escolar, aulas especiais, transporte 
escolar, cuidados nos bebedouros, higienização de superfí-
cies e ambientes, higienização das mãos e uso de máscara, 
aferição da temperatura corporal, procedimentos nos casos 
de contaminação; e conduta com grupo de risco. Poderão 

ser incluídas outras disposições desde aprovadas com o voto 
favorável da unanimidade dos membros do comitê.

do Ensino Fundamental, 
da Educação Infantil, dos 
pais de alunos do Ensino 
Fundamental e da Educa-
ção Infantil; do Conselho 
Municipal de Educação; 
do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos (Sis-
pumu); das secretarias 
municipais de Assis-
tência Social, Saúde 
e Procuradoria-Geral; 
da Vigilância Sanitária; 
do Ministério Público 
Estadual; da Defenso-
ria Pública Estadual; e 
do Núcleo Regional de 
Educação.

A direção será da 
Sec re ta r ia  de  Edu -
cação e as reuniões 
obser varão calendário 
anual estabelecido pelo 
Comitê, podendo haver 
convocação de reuniões 
em caráter excepcional. 
O comitê vai elaborar 
o plano para a volta 
às aulas presenciais 
com base nas medidas 
de higiene e enfrenta-
mento da pandemia, 
p recon izadas pe los 
órgãos e profissionais 
de saúde.

Vacina segura
O deputado Michele 
Caputo (PSDB) disse que 
o debate sobre a vacina 
contra a covid-19 não 
pode ser influenciado 
pela guerra ideológica 
travada no País: 
“Independentemente da 
vacina que ficar pronta 
primeiro, temos que pensar 
no bem-estar das pessoas, 
oferecendo à população 
uma forma eficaz e segura 
de se proteger contra a 
covid-19”. Segundo ele, 
a OMS deixou claro que 
a comunidade científica 
do mundo todo está 
empenhada em buscar 
uma vacina eficaz. 

É greve!
A Federação Nacional dos 
trabalhadores dos Correios 
decidiu entrar em greve. 
Os grevistas são contra 
a privatização da estatal, 
reclamam do que chamam 
de “negligência com a 
saúde dos trabalhadores” 
na pandemia e pedem que 
direitos trabalhistas sejam 
garantidos.

Esquenta
A disputa pela Prefeitura 
de Curitiba começou a 
“esquentar” nos últimos 
dias, com os pré-
candidatos de oposição 
elevando as críticas 
ao atual prefeito e pré-
candidato à reeleição, 
Rafael Greca (DEM). Dentre 
as queixas destacam-se 
questionamentos sobre 
o socorro milionário às 
empresas de ônibus e a 
falta de apoio a pequenas 
e microempresas. “Essa 
iniciativa escancara o 
desprezo do prefeito pelos 
pequenos empreendedores, 
microempresários e 
comerciantes”, disse o 
deputado e pré-candidato 
Ney Leprevost (PSD).

Primato
A Primato Cooperativa 
Agroindustrial anunciou 
investimentos de R$ 250 
milhões em Toledo nos 
próximos cinco anos. A 
cooperativa pretende 
avançar na diversificação 
de seus serviços com a 
construção de loja agrícola e 
de unidade de recebimento 
de cereais (um armazém 
de grão), ampliação de 
um comércio atacadista 
e implantação de uma 
indústria de ração animal. 

Combate à corrupção
Levantamento do Instituto 
Paraná Pesquisa mostra que 
39,6% da população acredita 
que, em relação a governos 
anteriores, o atual governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
é o que mais combateu a 
corrupção. Esse sentimento 
dispara para 47,8% na 
população das regiões 
centro-oeste e norte. Já no 
nordeste, 35,3% da população 
acredita que o governo atual 
combateu a corrupção mais 
que petistas e tucanos. 

Suspenso
O ministro do STF Celso de 
Mello aceitou o pedido da 
defesa do procurador Deltan 
Dallagnol para suspender 
dois processos seriam 
julgados pelo Conselho 
Nacional do Ministério 
Público. Na decisão, Celso de 
Mello disse que a suspensão 
vale até que o Supremo 
julgue a questão de forma 
definitiva. A data ainda não 
foi definida. 

Fundeb
O Senado se reúne em sessão 
remota ainda nesta semana 
para votar a PEC que torna o 
Fundeb permanente e amplia 
em até 23% a participação 
da União no financiamento 
da educação infantil e dos 
ensinos fundamental e médio.
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Restaurantes podem abrir todos  
os dias da semana até às 22h

A Prefeitura de Umuarama edi-
tou um novo decreto ontem (terça-
-feira, 18), com validade a partir 
da publicação no órgão oficial do 
município, hoje (quarta-feira, 19), 
em que altera ar tigo do Decreto 
Municipal 082/2020, ampliando 
o período de atendimento do 
setor de alimentação.

Conforme o decreto 230/2020, 
restaurantes, pizzarias, lanchone-
tes, carrinhos de lanche, comércios 
de assados e padarias – no que se 
igualam aos restaurantes – poderão 
abrir ao público em qualquer dia da 
semana, até as 22 horas, desde que 
respeitadas as medidas preventivas 
para evitar o contágio do coronavírus.

As medidas restritivas de 
enfrentamento adotadas pelo 
município têm auxiliado a man-
ter controlada a transmissão do 
vírus e a viabilizar o seu com-
bate, assegurando tratamento 
de saúde adequado aos infecta-
dos. A decisão considera ainda 
que o restabelecimento do setor 
produtivo é necessário para forta-
lecer a economia, leva em conta a 
estabilização do número de casos 
positivos diários na cidade e a 
flexibilização em âmbito estadual 
das restrições impostas para o 

enfrentamento da pandemia, 
especialmente pela não pror-
rogação do Decreto Estadual 
nº 4.942/2020.

Por outro lado, o município 
tem recebido representantes do 
setor de eventos, um dos mais 
impactados pelas medidas restri-
tivas de prevenção à propagação 
do coronavírus, para discussões 
sobre a retomada das ativida-
des. O setor preparou um plano 

de contingência com esta finali-
dade e entregou o documento ao 
Centro de Operações de Enfren-
tamento à Covid-19 (COE), para 
avaliação durante a semana.

Na próxima semana, o municí-
pio vai preparar a apresentação do 
plano de retomada do setor, esta-
belecendo limites e medidas de 
controle que garantam segurança 
à população contra a pandemia na 
realização de eventos.

Campanha Estadual do 
Mesa Brasil, promovida 
pelo Sistema Fecomércio 
Sesc Senac PR, empresas 
de comunicação do estado 
e jornais que fazem parte 
da Associação dos Diários 
do Interior do Paraná 
(ADI-PR) vêm sendo 
fortalecida pela solida-
riedade do paranaense. 
Entre 16 de abril, quando 
iniciou, até o dia 13 de 
agosto, 343.785 quilos 

de produtos, entre alimentos, materiais de higiene e limpeza, foram arrecadados em 30 cidades 
do estado. A campanha arrecadou 335.986 quilos de alimentos, 5.334 quilos de materiais 
de limpeza e 2.265 quilos de itens de higiene pessoal, nos postos de coleta localizados nas 
unidades do Sesc PR e no Senac PR em Castro, Irati, Prudentópolis e São Mateus do Sul. 
As doações são redistribuídas às instituições sociais cadastradas em sete cidades do Paraná, que 
atendem às pessoas em extrema vulnerabilidade social e nutricional.
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PRF apreende skunk após  
perseguição pela BR-487
A Polícia Rodoviária Federal 

apreendeu no final da manhã 
de ontem (terça-feira, 18), em 
Alto Paraíso (65 quilômetros de 
Umuarama), cerca de 331 qui-
los de maconha, 161 quilos de 
skunk e 400 gramas de haxixe. O 

Um rapaz de 20 anos foi preso no domingo (16) pelo 
Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com mais 
de 390 quilos de maconha que eram trazidos para Umuarama. 
O homem tentou fugir de um bloqueio policial na BR-467, 
frente ao posto fiscal da Foz do Amambai, em Naviraí, mas 
acabou sendo capturado em seguida e levado preso. O detido 
revelou que saiu de Umuarama num ônibus e desembarcou em 
Amambai, onde recebeu o carro com a droga para retornar à 
cidade de origem.

entorpecente estava sendo trans-
portado em uma caminhonete que 
transitava pela rodovia BR- 487.

A apreensão, segundo os patru-
lheiros rodoviários, aconteceu por 
volta das 11h, quando era reali-
zado um bloqueio de rotina em 
frente ao Posto de Fiscalização 
da Unidade Operacional da PRF 
de Porto Camargo.

Os policiais deram ordem de 
parada para uma Hilux/SW4, 
quando o condutor não obede-
ceu e fugiu em direção à Alto 

Paraíso em alta velocidade. Os 
patrulheiros iniciaram um acom-
panhamento tático e acabaram 
encontrando o veículo abando-
nado na rodovia PR-182.

No interior do veículo, os poli-
ciais encontraram diversos pacotes 
drogas que pesados totalizaram 
161 quilos de skunk, 331 quilos de 
maconha e 400 gramas de haxixe.

Ocorrência foi encaminhada à 
Delegacia de Polícia Civil de Xam-
brê. O proprietário do veículo não 
foi identificado.

ENFOQUE MS

VEÍCULO estava lotado com drogas. Motorista fugiu 
e não foi identificado

DIVULGAÇÃO

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,26 0,36 0,46 2,31
IGP-M (FGV) 1,56 2,23 6,71 9,27
IGP-DI (FGV) 1,60 2,34 6,98 10,37

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
15/7 a 15/8 0,5000 0,1303 0,0000
16/7 a 16/8 0,5000 0,1303 0,0000
17/7 a 17/8 0,5000 0,1303 0,0000
18/7 a 18/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,86% 23,02 
Vale ON +1,33% 63,06 
ItauUnibanco PN +0,58% 24,24 
Viavarejo ON +8,15% 18,97 
Magazine Luiza ON +9,61% 89,50 
BTGP Banco +8,34% 85,71

IBOVESPA: +2,48% 102.065 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0731 1,0927
IGP-DI (FGV) 1,0681 1,0784 1,1037
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,42
Libra est. 0,76
Euro 0,84
Peso arg. 73,42

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,5% 5,4670 5,4680 +4,8%
PTAX  (BC) +0,3% 5,4653 5,4659 +5,0%
PARALELO -0,7% 5,1500 5,7500 +4,7%
TURISMO -0,7% 5,1500 5,7300 +4,8%
EURO +0,8% 6,5190 6,5219 +6,0%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUL) 1.620,01 0,29 1,66 2,80
Oeste (JUL) 1.627,27 0,26 1,28 2,95

DÓLAR 18/08

Iene R$ 0,0519
Libra est. R$ 7,23
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.269,68 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,91%

Em 18/08 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 123,00 3,4% 16,0%
SOJA Paranaguá 129,00 3,6% 13,7%
MILHO Cascavel 53,00 9,3% 20,5%

SOJA 912,00 -0,50 2,2%
FARELO 296,20 -2,10 2,5%
MILHO 327,00 -4,00 -1,9%
TRIGO 507,50 -9,00 -5,1%

SOJA 110,63 1,3% 12,2%
MILHO 46,63 1,0% 13,2%
TRIGO 58,26 0,0% 0,1%
BOI GORDO 218,69 0,7% 4,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 18/08 PR DIA 30d.

Em 18/08 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Contratação
de médicos

O Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR) 
julgou parcialmente proce-
dente Representação da Lei 
nº 8.666/93 (Lei de Licita-
ções e Contratos) interposta 
por Fátima Fernanda Souza 
Oliveira a respeito da Con-
corrência Pública nº 1/2019, 
lançada pela Prefeitura de 
Umuarama. A licitação obje-
tiva terceirizar, para institui-
ção sem fins lucrativos, a 
prestação de serviços hos-
pitalares no Pronto Atendi-
mento 24 Horas.

O certame foi anulado 
pela prefeitura após ter sido 
suspenso liminarmente pelo 
Tribunal em setembro de 
2019, devido à presença de 
irregularidades no edital da 
disputa – entre elas, a burla 
à regra constitucional da 
contratação de pessoal por 
meio de concurso público. 
No entanto, visando impe-
dir que a população local 
fique desassistida devido 
a uma possível interrupção 
na prestação dos serviços, 
os conselheiros decidiram 
revogar a medida cautelar 
e permitir que o município 
dê continuidade ao proce-
dimento licitatório.

Entretanto, a Cor te 
determinou que a contrata-
ção resultante da licitação 

não deve ser renovada, 
ficando restrita ao período 
de 12 meses previsto no 
instrumento convocatório. 
Nesse meio tempo, a pre-
feitura deverá promover con-
curso público para nomear 
médicos e outros profissio-
nais necessários ao funcio-
namento do Pronto Atendi-
mento 24 Horas.

Além disso, foi ordenado 
que o município “realize pla-
nejamento de contratações 
na área de saúde de forma 
a compatibilizar a regra do 
concurso público com os 
demais preceitos legais 
e constitucionais para a 
oferta da saúde pública”.

Seguindo o entendi-
mento manifestado na ins-
trução da Coordenadoria 
de Gestão Municipal (CGM) 
e no parecer do Ministério 
Público de Contas (MPC-PR), 
os membros do órgão cole-
giado do TCE-PR acompanha-
ram, por maioria absoluta, o 
voto do conselheiro Fernando 
Guimarães sobre o caso, na 
sessão virtual nº 6, concluída 
em 16 de julho. Cabe recurso 
contra a decisão contida no 
Acórdão nº 1629/20 - Tribu-
nal Pleno, veiculado no dia 
6 de agosto, na edição nº 
2.355 do Diário Eletrônico 
do TCE-PR (DETC).

ORDEM foi emitida pelo TCE em provimento parcial a representação sobre cer-
tame que terceiriza serviços hospitalares do PA 24 Horas do município

ALEX MIRANDA

Correios em apuros
Os funcionários dos Correios 
entraram em greve: contra a 
privatização, por plano de saúde, 
e por demandas salariais. Correm 
o risco de ninguém notar. Com 
avanço da internet, a estatal hoje 
vale mais como correspondente 
bancário do que por serviços de 
postagem. Sem uma companhia 
aérea, a empresa também perdeu 
mercado para o departamento 
de cargas das aéreas nacionais 
e outras concorrentes 
multinacionais que atuam há 
anos no Brasil. O e-commerce 
também é uma aposta de quem 
comprar a estatal. Bancos, em 
consórcio com grupos varejistas, 
e a chinesa Alibaba estão de olho 
no processo. 

Aliás...
... o Sedex, produto da 
eficiência da empresa, está 
longe de ser o que era. Hoje, 
cobra-se mais caro o serviço, e 
a correspondência demora até 
sete dias “corridos” para chegar.

BBB no bancão
Algo estranho no BB na chegada 
de André Brandão, que nem 
assumiu o bancão ainda. A 
direção interina demitiu o 
chefe da Auditoria interna, 
Antônio Balestrini, e todos 
os subordinados perderam a 
função. O episódio ocorre em 
meio a notícias de que o BB 
bancou blogs de bolsonaristas.

Praça de olho
Isso pega mal no mercado, 
porque o banco é de capital 
aberto na bolsa e sócios podem 
(e vão) cobrar transparência 
sobre o dinheiro que investem. 

Entre portas
Nos corredores, o que se comenta 
é que a mudança na auditoria 
mina as investigações internas 
sobre a compra de supostos 
“créditos podres” de uma carteira 
do BB pelo BTG Pactual.

Não passou
Pode-se mensurar pelo relatado 
de um leitor da Coluna em 
Brasília o tamanho do estrago 
crescente do coronavírus no 
País: ele perdeu três amigos na 
última semana - um deles era 

um jovem padre. E conhece 
quatro contaminados em 
tratamento hospitalar, entre eles 
uma prima e o sogro.

Brasileiro$
O brasileiro não desiste mesmo, 
nunca. O bordão é comprovado 
por levantamento recente da 
Lendico, fintech de empréstimo 
pessoal on-line: as solicitações 
de crédito para empreender 
lideraram as operações da 
empresa em julho. Em meio à 
crise da pandemia.

Raios X
Considerando os pedidos de 
recursos para novos negócios e 
para investimentos na própria 
empresa, o percentual de 
solicitações cresceu de 29,2%, 
em junho, para 33,2% em julho 
(+13,7% na média nacional). 

Direita na AL
A direita avança na América 
Latina - com exceção da 
Argentina, onde Maurício 
Macri perdeu a reeleição. 
Além do Chile e do Brasil, 
com presidentes de linha 
convervadora, agora a Bolívia 
pode eleger dia 18 de outubro o 
ex-presidente Carlos Mesa, que 
lidera com quase 20 pontos de 
diferença contra o socialista Luis 
Arce, egresso da geração Evo.

Correção
Ao contrário do que publicamos 
na segunda-feira, é Nora Rabelo, 
e não Kátia, a moradora da 
Casa das Cobras, residência que 
recuperou na Justiça após leilão 
judicial mal explicado.

Correção 2
A prefeita de Porto Seguro, 
Cláudia Oliveira, não foi 
presa como publicamos, mas 
afastadapor seis meses do 
cargo na operação da PF que 
investiga supostas fraudes em 
recursos para a educação. Ela 
conseguiu reverter a decisão 
com liminar no STF.
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Funcionários dos Correios em 
Umuarama não aderem à greve

A Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Empresas dos Correios 
e Similares (Fentect) anunciou que 
os funcionários dos Correios estão 
em greve. Segundo a entidade, não 
há prazo para o fim da paralisação 
na estatal, que começou às 22h 
da segunda-feira (17). Os grevistas 
são contra a privatização da estatal, 
reclamam do que chamam de “negli-
gência com a saúde dos trabalhado-
res” na pandemia e pedem que direi-
tos trabalhistas sejam garantidos.

A Federação informa que desde 
julho os sindicatos tentam dialogar 
com a direção dos Correios sobre tais 
pedidos, o que não teria acontecido. 
Alegam os sindicatos que, em agosto, 
foram surpreendidos com a revogação 
do atual Acordo Coletivo que estaria 
em vigência até 2021. Em todo o Bra-
sil, estão parados mais de 100 mil 
funcionários; no Paraná, 5.800.

De acordo com texto publicado no 
site da federação, “Foram retiradas 
70 cláusulas com direitos como 30% 
do adicional de risco, vale alimen-
tação, licença maternidade de 180 
dias, auxílio creche, indenização de 
morte, auxílio creche, indenização 
de morte, auxílio para filhos com 
necessidades especiais, pagamento 
de adicional noturno e horas extras”.

Outro motivo da greve, segundo a 
federação, é a possível privatização dos 
Correios e o “aumento da participação 
dos trabalhadores no Plano de Saúde, 
gerando grande evasão, e o descaso e 
negligência com a saúde e vida dos ece-
tistas na pandemia da covid-19”.

Em nota, os Correios apontam 
que “não pretendem suprimir direitos 
dos empregados. A empresa propõe 
ajustes dos benefícios concedidos ao 
que está previsto na CLT e em outras 
legislações, resguardando os venci-
mentos dos empregados. Um Plano de 
Continuidade de Negócios, para seguir 
atendendo à população em qualquer 
situação adversa foi criado”.

Sem adesão local
Em Umuarama, na Agência dos Correios, onde são feitas as postagens, na rua 

Aricanduva, os 10 funcionários não haviam aderido à greve, pelo menos até o final 
da tarde de ontem (18). De acordo com a gerência da unidade, os trabalhos conti-
nuam sendo realizados normalmente e não há provisão para adesão a paralização.  
Na agência Centro de Distribuição Domiciliar (CDD), parte dos funcionários aderiu 
à greve, mas a quantidade exata não foi revelada pela gerência, que também não 

afirmou se os serviços continuam a ser realizados normalmente.

Fim do monopólio 
A secretária do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da 

Economia, Martha Seillier, afirmou ontem (18) que o governo federal deve encaminhar 
nas próximas semanas o projeto ao Congresso Nacional que acaba com o monopólio 

dos correios nos serviços postais. Segundo Martha, o envio do projeto é um dos passos 
para o processo de privatização dos Correios. “O governo está trabalhando junto o 

ministro Fábio Faria, das Comunicações, e com o Ministério da Economia na finalização 
desse projeto de lei para encaminhar ao Congresso Nacional uma regulamentação 

de como esse serviço pode vir a ser prestado por um parceiro privado ou por alguns 
parceiros privados”, declarou. “Esse projeto deve seguir ao Legislativo, esperamos, nas 
próximas semanas”, acrescentou. Os Correios estão na lista de estatais a serem priva-
tizadas. O Ministério da Economia aponta como motivos para privatização: corrupção, 
interferências políticas na gestão da empresa, ineficiência, greves constantes e perda 
de mercado para empresas privadas na entrega de mercadorias vendidas pela inter-
net. Nos estudos para a venda da estatal, o Ministério da Economia aponta o rombo 

de R$ 11 bilhões no fundo de pensão dos funcionários.

AUMENTO DE DESPESAS
Na nota dos Correios, consta 

ainda que “a diminuição de despe-
sas prevista com as medidas de 
contenção em pauta é da ordem 
de R$ 600 milhões anuais. As 

reivindicações da Fentect, por sua 
vez, custariam aos cofres dos Cor-
reios quase R$ 1 bilhão no mesmo 
período – dez vezes o lucro obtido 
em 2019. Trata-se de uma proposta 
impossível de ser atendida”.

AGÊNCIAS dos Correios de Umuarama continuam trabalhando normalmente. Na Central de Postagens 
nenhum dos funcionários aderiu á greve

ALEX MIRANDA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Suas iniciativas terão repercussões positivas no trabalho e 
em casa. Você está preparado para enfrentar obstáculos no 
relacionamento. Não tenha medo, pois com calma superará 
os momentos difíceis. 

Touro 21/04 a 20/05
É necessário que neste momento você se concentre e coloque 
tudo na ponta do lápis, já que  seu orçamento não anda muito 
bem das pernas. Você só conseguirá progredir se tiver uma 
atitude e decidir enfrentar os obstáculos.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu charme abrirá portas e se você conseguir conter sua 
impaciência pode ganhar com isso. Seu otimismo crescente 
reforçará a sua energia que estará radiante e pode conquistar 
uma nova paquera. 

Câncer 21/06 a 21/07
Hoje seus planos serão claros e fáceis de discutir, mas alguns 
ajustes terão de ser feitos para concretizá-los, principalmente no 
campo profissional. Cuide mais da sua saúde! Este é um bom 
momento para olhar para os seus desejos. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você precisa ser notado a todo custo, mas não force esse 
tipo de comportamento. Novas amizades estão no hori-
zonte, não precisa mudar para gostarem de você. Apesar 
da boa forma, tente vencer a fadiga que vem se cons-
truindo e recuperar seus níveis de energia.

Aquário 21/01 a 19/02
Não duvide de si mesmo. Antes de qualquer coisa, man-
tenha os seus compromissos. Você se sente cansado e 
para melhorar isso, talvez seja a hora de se render à medi-
tação, só assim, resolverá alguns detalhes importantes. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você não tem tempo para ficar para trás, você precisa 
agir rapidamente! Afaste-se de correntes de ar e varia-
ções de temperatura e lembre-se de usar máscara. Você 
precisa dormir para recarregar suas baterias. Aumente o 
consumo de água. 

Terá uma grande satisfação em dedicar tempo a um amigo que 
precisará do seu apoio. Sentirá a necessidade de desacelerar 
um pouco para ouvir os seus instintos mais profundos e ter um 
descanso sem se sentir culpado. 

Hoje o dia será muito animado. Os encontros serão agradá-
veis e reforçarão sua confiança. Você precisa encontrar um 
equilíbrio entre a reflexão e a ação, entre a atividade física 
e o relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você vai querer fazer algo de útil e vai encontrar uma maneira 
de fazê-lo. Uma boa ação de vez em quando é boa para a alma! 
Você está dando 110% de você, mas vai perder o fôlego se não 
tiver cuidado. Aprenda a dizer não.

Você será o centro das atenções e não terá dificuldade 
em convencer os outros a trabalhar com você. Evite dis-
cussões acaloradas, que gastam sua energia. Você vai 
ganhar, não tenha medo.

Vai achar difícil manter a seriedade em alguns momentos. 
Pode ser perigoso falar demais. Tente canalizar sua energia 
para falar com aqueles que o rodeiam, é assim que encon-
trará o seu propósito.

Solução

BANCO 20

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

NBO
ARARAJUBA

VIOLETARR
PMJCHAT
ECOCOSE

HASTEROD
VIAFERREA
ERUMOCO

ERRAOUSA
MUCSNRC
ESCOAPIA

ALTARAIDS
HITECAT

BOCHECHUDO
SAISATER

Ouros e
copas

O CD dos
micros

(Inform.)
A morada
dos sapos

Agnaldo
Timóteo,
cantor

"Esaú e
(?)", de

Machado
de Assis

Atividades
comuns

de ordens
religiosas

Atividade
como a
Música

Ave-
símbolo
do Brasil

Dígrafo de
"barro"

Estado
natal de
Renato 
Aragão

Fruto
tropical

Sílaba de
"fútil"

Orlando 
Drum-
mond,

humorista

Vogais
de "calo"

Local de
circulação
de trens

Menor
flexão
verbal

(Gram.) 

O bambu,
por seu
interior

Roedor
que

constrói
barragens

Quando
não

acerta 

Siderúrgica
de Volta
Redonda
(sigla)

Roberto
Carlos: o
Rei da
MPB

Síndrome
do HIV

Que tem
partes da

face
salientes

Tecno-
logia

(abrev.)

Uma
Thurman,

atriz 

Cristais
de banho

Fazer
parar;
deter

No caso
de

Açude do
Ceará

Louça do
banheiro
Encontra;
descobre

Atreve-se 

Gentil;
educado

Deixa
escorrer
Balcão

da igreja

Bebida
cubana

A mobília 
campestre

Parte
flexível do
cotonete

Pequena
flor orna-
mental
Pedro 

Malta, ator

Bate-papo
on-line

Pastosa
3/csn. 4/chat. 5/escoa — haste. 7/rústica — violeta.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 19 DE AGOSTO DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Para desfrutar de um BOM destino final dessa viagem 
a que chamamos VIDA, precisamos ter boas atitudes 
diárias. Se você não está fazendo o que gosta ou o 
seu melhor neste momento, é hora de repensar suas 

atitudes. Use os três Rs da sabedoria: Repense, refaça 
e recomece” (Wallace Lima)

Compre aqui! 
Para incentivar a compra local de produ-
tos e serviços e  fazer o dinheiro circular 
na região, promovendo emprego e renda 
nas cidades. Fortalecer esse conceito de 

desenvolvimento é o objetivo da campanha 
“Noroeste compra Noroeste”. A ação preten-
de sensibilizar a população das 24 cidades 
da região, que a compra local se reverte 
em oportunidades para a coletividade. Ao 
fortalecer a economia regional e local, são 
gerados tributos que resultam em políticas 
públicas, novos investimentos e postos de 

trabalho. “Noroeste compra Noroeste” é uma 
iniciativa de vários parceiros. 

Cereja 
no Bolo

Hoje é dia de cum-
primentos para os 
leitores da coluna 
-, Henrique Manuel 

da Silva Ferreira 
( Londrina), José 
Antonio Favarão , 

Eduardo Maximiano 
de Oliveira, Marcos 
Rodrigues da Mata, 
Roberval Ferreira de 
Almeida  e Rodrigo 
da Silva Nunes. Da 
coluna: felicidades.

ZOOM
Angélica Carcel e o depu-
tado estadual Delegado 

Fernando ganham close na 
coluna desta quarta-feira 
(19). Ela, sempre atuan-
te e presente ao lado do 
esposo -, e também em 

eventos sociais direciona-
dos às mulheres. 

 ARQUIVO PESSOAL
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Quem canta ... 
seus males espanta!

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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 Cultura
O Paraná abriu o cadastro para a 

renda emergencial a trabalhadores da 
cultura por meio da Lei Aldir Blanc. 
O cadastramento vai até o dia 14 de 
setembro e deve ser feito no site da 
Secretaria Estadual de Comunicação 
Social e Cultura. De acordo com a 
superintende-geral da Cultura do 

Paraná, Luciana Pereira, a aprovação 
da destinação da renda será verifi-
cada pelo Governo. O investimento 

para o setor cultural foi R$ 3 bilhões. 
Segundo o Governo Federal, a verba 
vai ser repassada em parcela única 

aos estados e municípios. A exemplo 
do auxílio emergencial pago aos infor-
mais, os trabalhadores da cultura te-
rão direito a três parcelas de R$ 600 
de auxílio. É preciso comprovar, por 

foto, ser artista (das áreas de música, 
teatro, dança, circo, artesanato, arte 
visual, audiovisual, cultura popular, 
literatura, formação); técnico (luz, 
som, estrutura); gestor ou produtor 

cultural. E ter mais de 18 anos.

A Unipar promove nesta sexta, 21, live de corais   
um encontro on-line dos seus grupos musicais. Os 

projetos – de Umuarama [Coro Unipar], Guaíra 
[Coro Unipar], Toledo [Coral Universitário] e Fran-

cisco Beltrão [Tom Maior] prometem repertório 
eclético e muito alto astral. À frente dos traba-

lhos está o ator Luiz Fernando Guarnieri. Começa 
às 18 horas. Quem quiser assistir é só acessar o 
canal da Unipar no YouTube. Uma boa oportuni-

dade para relaxar, assimilar as boas energias dos 
acordes da música e das letras num repertório 
escolhido a dedo para os tempos atuais. Eu já 

marquei na agenda! 
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TRAILBLAZER LTZ DIESEL

..........17/18 .................... BRANCO  .........COMPLETO, AUT, COURO ............ R$ 83.900,00

..........18/19 .................... BRANCO  .........COMPLETO, AUT, COURO, 7L .... R$ 184.900,00

..........13/14 .................... PRATA ...............COMPLETO ..................................... R$ 37.900,00

..........18/18 .................... BRANCO ..........COMPLETO, AUT, COURO .......... R$ 109.900,00

COBALT 1.4 LTZ

EQUINOX LT TURBO

CRUZE SEDAN LTX I TURBO
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

O Serviço de Assistência 
Judiciária Gratuita (Sajug) da 
Unipar de Francisco Beltrão está 
retomando suas atividades. A 
decisão da Universidade tem 
respaldo no Decreto Municipal 
267, que dispõe sobre a 
autorização governamental 
para reabertura dos estágios 
obrigatórios pelas instituições de 
ensino superior, e na normativa 
do Ministério da Educação.

A retomada dos trabalhos do 
Sajug, em virtude das medidas 
de contenção da pandemia da 
covid-19, está sendo de forma 
progressiva, respeitando os 
cuidados com higiene e as 
regras de distanciamento 
mínimo entre pessoas.

Por isso, inicialmente, 
terão continuidade os 
processos já em andamento, 
sendo fornecido todo o 
suporte necessário aos 
assistidos. 

O Sajug oferece 
atendimento de forma 
gratuita a quem comprovar 
a impossibilidade de 
recursos para arcar com 
as custas processuais e 

honorários advocatícios. O 
horário de funcionamento é 
de segunda a sexta, das 8h às 
12h, e das 13h30 às 17h30, na 
Travessa Vergílio Serráglio, Bairro 
Industrial, Francisco Beltrão.

Agendamentos
Com relação aos novos 

atendimentos, para evitar 
aglomerações, eles serão 
realizados via agendamento 
prévio, através do telefone 
institucional do Sajug: (46) 3520-
2830 ou pelo WhatsApp: (46) 9 
8802-3172.

Curso de Direito retoma 
atendimentos do projeto 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

O horário de funcionamento é de segunda a 
sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

Números da 
covid-19

Vinte e um casos novos de 
Covid-19 foram anunciados 
ontem (terça-feira, 18), pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
elevando para 813 o total de 
pessoas contaminadas pelo 
coronavírus em Umuarama. 
Desse total, 643 pacientes já 
se recuperaram e 149 estão 
em isolamento domiciliar. Nove 
pessoas permanecem hospita-
lizadas – três em leitos de UTI 
e seis em enfermarias – e 12 
pessoas morreram. Os novos 
casos são 13 mulheres de 20 
(duas), 33, 35, 41 (duas), 43, 
45, 47, 51, 52 (duas) e 59 
anos, e oito homens de 31, 32, 
35, 39, 52, 56, 58 e 68 anos.

O número de pacientes 
com suspeita da doença osci-
lou para 432, com 10 hospi-
talizados (dois em UTI e oito 
em enfermarias) e 422 em 
isolamento. O total de noti-
ficações subiu para 4.727 e 
até o momento já foram des-
cartados 3.482 casos suspei-
tos. Desde o dia 1º de agosto, 
o número de casos positivos 
aumentou cerca de 27% em 
18 dias – de 640 para 813 
positivados – enquanto o total 
de suspeitos reduziu 38,5% 
(de 835 para 511).

Na tarde desta terça-feira 
havia seis leitos vagos de UTI 
para Covid-19 em Umuarama – 
14 leitos estavam ocupados, 
do total de 20 disponibilizados 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e 22 leitos de enferma-
ria (do total de 40) contavam 
com pacientes internados, 
restando 18 disponíveis para 
a região de 21 municípios da 
12ª Regional de Saúde.
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