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D E  C U R I T I B A

Os principais sintomas 
do Coronavírus são:

FEBRE + TOSSE 
ou
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

D E  C U R I T I B A

Publicação de 
editais, atas e balanços? 

Entre em contato 
no tel.: (41) 3263-2002

Economia com 
viagens de servidores 
é de R$ 199,6 mi

As restrições para via-
gens e deslocamentos dos 
servidores federais redu-
ziram em 75,2% os gastos 
com diárias, passagens e 
transporte nos meses de 
março, abril e maio deste 
ano. Levantamento divul-
gado ontem pela Secretaria 
de Gestão do Ministério da 
Economia mostra que tais 
despesas somaram R$ 65,68 
milhões nos três meses, um 
total de R$ 199,6 milhões a 
menos que no mesmo perí-
odo do ano passado.

De acordo com a secre-
taria, a maior redução de 
despesa ocorreu nas via-
gens internacionais, cujos 
gastos caíram 86%, seguida 
dos deslocamentos nacio-
nais, com recuo de 72,9%. 
As despesas do TáxiGov, 

programa de transporte 
de servidores federais por 
meio de aplicativo, caíram 
60,9% para os funcionários 
que trabalham em Brasília.

Segundo o Ministério 
da Economia, as restrições 
para as viagens de servido-
res e a alocação de cerca de 
50% da força de trabalho 
do Executivo federal em 
regime de trabalho remoto 
durante a pandemia de Co-
vid-19 foram os principais 
fatores responsáveis pela 
economia. A Secretaria de 
Gestão confirmou que está 
reavaliando as regras para 
o trabalho remoto, que já 
existiam antes da pande-
mia, e estudando a possi-
bilidade de ampliação da 
modalidade na adminis-
tração pública federal. n

Viagens a trabalho para o exterior 
tiveram redução de 86% nos gastos

Estudantes do Fies já 
podem suspender parcelas

Estudantes que contra-
taram Financiamento Es-
tudantil (Fies) por meio do 
Banco do Brasil (BB) ou da 
Caixa Econômica Federal 
já podem requerer a sus-
pensão do pagamento de 
até quatro parcelas. A ma-
nifestação pode ser feita 
pelo app BB ou pelo site do 
financiamento da Caixa. A 
medida vale para clientes 
em situação de adimplên-
cia com seus contratos, 
antes do dia 20 de março, 
data em que foi decretado 
o estado de calamidade 

pública no país.
A opção de suspensão 

pode ser feita por meio do 
aplicativo do BB. Para isso, 
o cliente precisa fazer lo-
gin, clicar no Menu, em 
seguida em Solução de Dí-
vidas e selecionar Suspen-
são FIES. No caso da Caixa, 
basta o estudante acessar 
a página, fazer o login e 
acessar a opção Contrato 
FIES, Contrato e em segui-
da selecionar Pausar Con-
trato, aceitar o temo de 
compromisso e clicar em 
Solicitar Pausa. n

Opção de suspensão está 
disponível na Caixa e Banco do Brasil
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