SOJA - SACA 60 kg
Dia
Preço
22/06/20................................. R$ 95,00

• Na segunda-feira o tempo permanece mais seco em todo o
Paraná. Pouca nebulosidade sobre o Estado garante mais um
dia bem ensolarado na maioria das cidades.

MILHO - SACA 60 kg

Mín: 13°C em Curitiba
Máx: 28°C em Londrina

Dia
Preço
22/06/20................................. R$ 39,50

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).

TRIGO - SACA 60 kg
Dia
Preço
22/06/20................................. R$ 58,00

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Diretor e Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR

Fonte: Deral/Seab
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Concursos da Segurança Pública sofrem alterações

Devido à pandemia do coronavírus
(Covid-19) no Estado,
os concursos e processos seletivos para contratação de servidores
para as instituições que
compõem a Secretaria
de Estado da Segurança Pública sofreram ou

podem sofrer alterações.
Temporariamente,
as
provas para ingressar na
Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros foram adiadas.
Os
processos
seletivos do Departamento Penitenciário do
Paraná (Depen) e da

Polícia Científica continuam normalmente, seguindo as medidas de
segurança. Já a definição sobre possível adiamento das provas para o
concurso da Polícia Civil
ocorrerá na próxima semana.
Para a Polícia

Militar serão contratados
2,4 mil servidores, sendo
duas mil vagas para policiais militares e 400 para
bombeiros militares.
A decisão para
adiamento das provas
para soldado policial militar e bombeiro militar
foram tomadas em con-

junto com o Núcleo de
Concursos da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), tendo em vista
que as provas são presenciais e causaria aglomeração de pessoas.
Em maio deste
ano foram nomeados 36
servidores para a Polícia Científica, sendo 21
auxiliares de necropsia,
oito peritos criminais e
sete médicos-legistas,
dos quais 30 já tomaram
posse.
O curso de formação dos servidores
da Polícia Científica,
que estava previsto para
ser iniciado em Curitiba
nesta semana, foi adiado devido à Bandeira
Laranja da Covid-19 no
município. No entanto,
os profissionais empossados estão acompanhando as atividades
de outros profissionais
mais antigos.
Os
servidores
foram chamados a partir
de autorização do Governo do Estado, e foram
aprovados em concurso
público de 2017, o qual
ainda está vigente.

POSSÍVEL
ADIAMENTO
A comissão do
concurso da Polícia Civil
deverá se reunir com o
Núcleo de Concursos da
UFPR no início da próxima semana para tratar
sobre o adiamento ou
não das provas, tendo
em vista as orientações
do Governo do Estado
em relação à pandemia.
Este
processo
seletivo vai contratar 400
novos servidores, sendo
300 investigadores, 50
delegados e 50 papiloscopistas, para atuação
em todo o Paraná.
DEPEN
O Departamento
Penitenciário do Paraná
(Depen) também está
com processo seletivo
em andamento para a
contratação temporária
de servidores. São 1.394
vagas para guardas prisionais, dentre homens e
mulheres, que vão atuar
em unidades prisionais
de todo o Estado.
As inscrições já
foram encerradas e, neste momento, o processo
está em fase de Exame
de Investigação de Con-

duta. Os documentos estão sendo recebidos por
meio de sistema on-line
(assim como ocorreu
com a prova de títulos)
até o dia 26/06, conforme edital.
Após a divulgação do resultado final do processo
de seleção, os candidatos aprovados podem
ser chamados para assinarem os contratos.
Diferente do que previa
o edital inicial, esta etapa será feita nas coordenações regionais do
Depen, com data e horários pré-agendados para
evitar aglomerações.
A seleção é válida por um ano, podendo
ser prorrogada por igual
período. O processo seletivo também é conduzido pelo Núcleo de Concursos da Universidade
Federal do Paraná (NC/
UFPR).
SERVIÇO
Para mais informações sobre os processos seletivos os candidatos devem acessar os
canais oficiais de cada
instituição e do Núcleo
de Concursos da UFPR.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Venda e consumo de bebidas alcoólicas ficam
restritas no Paraná
O
governador
Carlos Massa Ratinho
Junior assinou na sexta-feira (19) o decreto
4.886/20 que orienta os
municípios de todo o
Estado a considerar a
restrição da comercialização e do consumo de
bebidas alcoólicas em
locais públicos depois
das 22 horas e até as 6
horas do dia seguinte. O
texto terá validade de 14
dias e teve inicio neste
sábado (20).
O decreto também indica que a Secretaria de Estado da Segurança Pública deverá
intensificar
operações
de fiscalização e orientação, a fim de coibir
aglomerações, principalmente aquelas com consumo de bebidas alcoólicas. Poderão ser feitas
operações em parceria
com as Guardas Municipais e as Vigilâncias
Sanitárias durante esse
período.
“Temos que tirar
o estresse do sistema de

saúde para focar naquilo
que realmente é prioridade, que é a batalha
contra a Covid-19. Os
policiais estão apoiando todo esse esforço
e não podemos gastar
energias com outras
histórias. Aumentamos
o número de leitos de
UTI nos últimos meses
e precisamos que essa
estrutura esteja apta a
atender os infectados

com a doença”, afirmou
Ratinho Junior.
O secretário estadual de Saúde, Beto
Preto, disse que o objetivo dessa medida é
conter os acidentes de
trânsito ou aqueles decorrentes de confusões
que provocam traumas.
“Os hospitais deslocam
grandes forças de trabalho para ajudar esses
pacientes, mas estamos

em uma fase diferente
e, com muito respeito,
precisamos deixar os
leitos preparados para
a Covid-19”, enfatizou.
“Estamos entrando em
uma nova fase, com
acréscimo nos casos, e
precisamos estar preparados”.
CUIDADOS
O
governador
também voltou a frisar
que a circulação só pode

ser contida com o auxílio
da população, principalmente em relação ao
uso obrigatório de máscaras,
aglomerações,
distanciamento
social
e higiene pessoal. “De
nada adianta essa decisão se o cidadão não
colaborar. O bom senso
e a consciência coletiva
vão vencer esse vírus”,
disse Ratinho Junior.
Confira os principais pontos do decreto
válido para todo o Estado
- Decreto válido
por 14 dias.
Orientação
para os municípios considerarem a restrição da
venda de bebidas alcoólicas após as 22h.
Orientação
para os municípios considerarem a restrição de
consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos após as 22h.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br
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