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O pacote

A força representativa das mulheres, do Nordeste, o
cruzamento dos jogos com o PIB e com o IDH tomaram conta das análises e nós do Paraná tínhamos três
atleticanos na seleção do futebol e um ex-coxa, Matheus Cunha, que abriu o placar. Foi como se a competição operasse como um espelho para o conjunto
do país, todos buscando uma razão específica para comemorar. E isso está sintetizado no fato de que superamos a marca da Rio-16. E valorizamos um tipo de
unidade que a política se empenha em desdenhar.

Eis o pacote da reeleição de Bolsonaro, que já estaria a um custo de R$ 67 bi: isenção para o diesel (R$
26 bi), ampliação do Bolsa Família (R$ 25 bi), reajuste
de servidores (R$ 5 bi) e reforma tributária, que tira de
estados e municípios (R$ 7,7 bi). O contingenciamento orçamentário será inevitável e teremos ainda a raspagem fortíssima nos precatórios para viabilizar o auxílio emergencial.

Ofensiva
Bolsonaro se mantém em ofensiva - seja no ataque ao TSE e STF ou nas medidas voltadas para sua
reeleição como o voto impresso e agora com o Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família e cujos valores serão fixados em setembro e provavelmente contra a orientação do Ministério da Economia - e tenta
consolidar sua aliança com o centrão, que será testada na sequência dos acontecimentos. Provavelmente
será derrotado na luta contra a urna eletrônica, mas
ao colocá-la parece ter seguido seu líder, Trump, que
com a ladainha do voto fraudado levou seus fanáticos
à invasão do Capitólio, visivelmente uma ação golpista, detonada pela institucionalidade.

Feminismo
A alta de pódios femininos foi decisiva para o recorde brasileiro no Japão. Dos 21 pódios 9 vieram de
disputas femininas, quase o dobro dos 5 de 2016. Homens foram de 1º a 3º em 10,2% das competições que
disputaram (12 em 118); já as moças tiveram aproveitamento de 11,3% (9 de 80). Elas falharam no vôlei de
praia e levaram a prata no de quadra.

No front
Aulas presenciais foram colocadas em questão no
Rio de Janeiro com o avanço da Covid-19 e que levou
a suspendê-las em 35 municípios. Em Curitiba a média de casos sobe 10% e a de mortes cai 18%. No Paraná, 1.243 casos e 58 óbitos. O país recebeu um milhão de doses da Pfizer e 2 milhões da Coronovac en-
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tregue pelo Butantan à pasta da Saúde. Há a possibilidade de o imunizante da Universidade Federal de Minas Gerais vir a ser usado como reforço. Em função de
infrações a fiscalização dispersou 2,2 mil pessoas e interditou 10 estabelecimentos. Um registro decorrente
da pandemia é o fato de o número de nascimentos em
2020 ser o menor em 26 anos.

Consumo
Ainda abaixo de 100, as projeções de intenção de
consumo voltam a subir após quatro meses de queda
e isso em decorrência do avanço da vacinação e melhora nos números, de um modo geral, da pandemia.
Projeções otimistas para os próximos meses aponta
levantamento da CNC e Fecomércio Paraná. Move-se
o mercado de trabalho e nas agências do trabalhador
havia 3.053 vagas de trabalho.

Folclore
Políticos do PTB com mandato - e que discordam
da linha geral do partido - irão à justiça para assegurar, sem tropeços, a sua desfiliação. O partido perdeu muito de seu estilo getulista e já não dispõe de
quadros que permitiam lideranças internas como a
de Fernando Ferrari e do seu maior ideólogo, Alberto Pascoalini, que tentava, pela doutrinação, ir além
do populismo e ajustar-se aos grêmios trabalhistas
internacionais. Mantém no entanto o culto personalista que provocou o surgimento do PDT com igual
vocação.

A opinião do colunista não reflete, necessariamente, a da Folha de Londrina

TSE apresenta ao Supremo notíciacrime contra Bolsonaro e Filipe Barros
Pedido é para que o STF mande apurar vazamento de dados sigilosos em inquérito
da PF que investiga ataque hacker sofrido pelo Tribunal em 2018
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON
AVISO DE REPUBLICAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1557/2020 - SRP
PROTOCOLO Nº 16.815.630-8
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual
aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS.
INTERESSADO: DIVERSOS ORGÃOS
AUTORIZADO Exmo. Sr. Secretário da Administração e da Previdência em 31 de
março de 2021.
MOTIVO:alteração do item 2 dos lotes 22 e 23.
ABERTURA: 25 de agosto de 2021 às 09:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 766/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de oxigenioterapia para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 332.024,98. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia 10/08/21 até
às 09:00h do dia 23/08/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 23/08/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 752/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de reagentes e
materiais diversos para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 9.840,675. Recebimento das
propostas: Das 9:00h do dia 10/08/21 até às 09:00h do dia 24/08/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 24/08/2021, 09:00h. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 822/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual aquisição de medicamentos diversos para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado:
R$ 343.308,80. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia 10/08/21 até às
09:00h do dia 25/08/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
25/08/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 768/2021 – HUOP/UNIOESTE.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de cateter agulhado e
cateter venoso periférico para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 308.092,00. Recebimento
das propostas: Das 9:00h do dia 10/08/21 até às 09:00h do dia 25/08/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 25/08/2021, 09:00h. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 060/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de material elétrico para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado:
R$ 80.374,52. Recebimento das propostas: Das 9:00h do dia 10/08/21 até às
09:00h do dia 26/08/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
26/08/2021, 09:00h. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 858/2021 – HUOP/UNIOESTE.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
diversos para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 1.335.687,26. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 10/08/21 até às 09:00h do dia 27/08/2021. Abertura das
propostas e recebimento dos lances: 27/08/2021, 09:00h.O edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados junto à Com. de Licitação
do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas home-pages www.unioeste.br/
huop, www.comprasparana.pr.gov.br ou www.comprasnet.gov.br em conformidade
com o Dec. Est. n.º 2452, de 07/01/04. Cascavel, 06/08/2021.
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Brasília - Os ministros do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) encaminharam ao STF
(Supremo Tribunal Federal)
uma notícia-crime para investigar o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) por suspeita de divulgação de dados sigilosos contidos no inquérito da Polícia Federal que
apura um ataque hacker sofrido pela corte em 2018. Todos os integrantes do tribunal eleitoral assinam o pedido. Eles requerem que o chefe
do Executivo e o parlamentar
sejam investigados no âmbito do inquérito das fake news
por “possível conduta criminosa”.
Os magistrados também pedem que seja determinada a
exclusão das publicações de
Bolsonaro e de Barros sobre o
tema. Bolsonaro fez a publicação após afirmar em programa de rádio que comprovaria
a fraude nas urnas eletrônicas.
Um dia depois, a corte eleitoral
desmentiu o presidente e disse que o episódio, que ocorreu
em 2018, “embora objeto de inquérito sigiloso, não se trata de
informação nova”.
Segundo o tribunal, “o acesso indevido, objeto de inves-

tigação, não representou qualquer risco à integridade das
eleições de 2018. Isso porque
o código-fonte dos programas
utilizados passa por sucessivas verificações e testes, aptos
a identificar qualquer alteração ou manipulação. Nada de
anormal ocorreu”.
O caso da invasão, em módulos que não alteram a votação em si, já tinha sido revelado em reportagem no site
Tecmundo em novembro de
2018. A reportagem do Tecmundo deixava claro que “os
invasores não tiveram acesso
ao módulo do sigilo do voto:
isso significa que não foi possível acessar a parte do sistema que exibe os votos dos
eleitores”.
Procurado pela FOLHA, o
deputado federal Filipe Barros
classificou o pedido do TSE
ao Supremo de ‘cortina de fumaça’. Ele ainda encaminhou
para reportagem um ofício no
qual demostra que a Comissão
Especial sobre o voto impresso
solicitou formalmente à Polícia
Federal autorização para ter
acesso ao Inquérito que apura
crimes cibernéticos para subsidiar os trabalhos do colegiado. O pedido foi formalizado
no dia 14 de julho com resposta positiva da PF no dia 23 do
último mês.

VOTO IMPRESSO E
TANQUES NA RUA
O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), defendeu nesta segunda-feira (9)
que a discussão sobre o voto
impresso cabe ao plenário da
Casa, e não ao Judiciário ou
ao Executivo, e disse esperar que a decisão dos deputados seja acatada com tranquilidade e respeitada pelos
Poderes. A matéria deve ser
apreciada pelo plenário nesta
terça-feira (10) ou quarta-feira (11). Na avaliação de Lira,
com 15 a 16 partidos contrários ao tema na Casa, as chances de aprovação da PEC seriam poucas.
E em meio ao agravamento
da crise institucional entre Bolsonaro e o Judiciário, o Ministério da Defesa realizará nesta terça-feira (10) um desfile
de blindados que passará em
frente ao Palácio do Planalto,
em Brasília.
De acordo com um comunicado da Marinha, o desfile
marcará a entrega a Bolsonaro e ao ministro Walter Braga
Netto (Defesa) de um convite
para que as autoridades acompanhem, na próxima segunda-feira (16), um tradicional
exercício da Marinha. (Colaborou Guilherme Marconi/Reportagem Local)
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