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DA GRANDE CURITIBA Operação na fronteira terá |-- 

A notícia no ponto. ualreio! policiais da Força Nacional mens 
(Página 4) 

Prefeitura mantém a bandeira 
amarela por mais 15 dias 

Em bandeira amarela há 147 dias, Curitiba mantém medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 na cidade e 
prorroga as regras atualmente vigentes por mais 15 dias. O uso da máscara continua obrigatório em espaços públicos. (Página 5) 

Senado 
aprova MP 
que cria o 
Auxílio Brasil 
O Senado Federal aprovou ontem a Medida Provisória 
(MP) que cria o Auxílio Bras 

Incêndio em ônibus causa R$ 7 mi 
de prejuízos a Campo Magro 

(Página 10) 

Athietico 
enfrenta 
o Cuiabá 
na Baixada 

(Página 6) 

Após 50 anos da última conquista, o Atlético-MG voltou a conquistar o título nacional 
ontem. A festa veio com uma vitória sobre o Bahia, em Salvador. (Página 7) 



Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“A loucura éo 
sonho de uma 
tínica pessoa. 
A razão é, sem 

dúvida, a loucura 
de todos.” 

André Suarés 

Instituto 
Verificador de 
Comunicação 

Editora lamaldo Ônibus 

m 2003, quando 
Lula assumiu a 
Presidência da 

República, anunciou o 
Programa Fome Zero, 
como forma de com- 
bater a miséria extre- 
ma no Brasil. Além de 
fornecer alimentos, o 
governo unificou uma 
série de socorros emer- 
genciais que já exis- 
tiam, em um valor úni- 
co, eo chamou de Bolsa 
Família. O programa 
foi de extrema impor- 
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al 
O auxílio sem fim 

tância para alguns mu- 
nicípios e muitos famí- 
lias em vulnerabilidade 
passaram a depender 
dessa renda. 

O tempo passou, 
algumas fraudes fo- 
ram descobertas, mas 
o Bolsa Família ficou 
instituído como fun- 
damental para a sobre- 
vivência de alguns. A 
pandemia  potenciali- 
2ou essa dependência 
O isolamento social e 

a impossibilidade de 

praticar atividades al- 
ternativas, como co- 
mércio de rua. 

A queda da economia 
e o desemprego, que 
tiveram como vilão o 
Coronavírus, obrigaram 
o governo Bolsonaro a 
correr por um novo au- 
xílio, que deixou de ser 
Bolsa Família para Au- 
xílio Brasil. A pergunta 
que fica é que até quan- 
do a população brasilei- 
ra vai depender do so- 
corro do governo? E 

ES 
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Concurso ne 5720 
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Timemania 
Concurso nº 1720. 
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ANDAVA VARAL MAMA HAAAALALLAMAMARMAAHAAMALAA 

IMAGEM DO DIA 

Um elefante bebê, de 
apenas três meses de 
idade, foi salvo de uma 
armadilha de 
enviado para 
veterinário ontem, na 
Índia. 

E 
Tesla anuncia quadriciclo 
para crianças por R$ 10 mil 

Há cerca de dois anos, a 
Tesla anunciou um quadrici- 
elo AIV elétrico para adultos 
durante um evento em Los 
Angeles. Agora, a companhia 
de Elon Musk revelou o lan- fabricado com 
çamento de uma versão para aço, assento almofadado, 
os pequeninos: o Tesla Cyber- 
quad para crianças. O quadri- a 
ciclo já está disponível e pode 
ser adquirido no site oficial 
da Tesla, mas os envios só 
devem começar no meio de 
dezembro — por enquanto, 
está disponível somente nos 
Estados Unidos. 

Conforme a Tesla, o Cyber- de autonomia. 

quad foi desenvolvido para 
crianças de oito anos ou mais. 
A novidade custa USS 1,9 mil, 
cerca de R$ 10,6 mil na co- 
tação atual. O Cyberquad é 

strutura de 

suspensão ajustável e freio 
. Adotando o estilo 

cyberpunk adorado por Elon 
Musk, o brinquedo também 
conta com barras de luz LED. 
Ele consegue alcançar a velo- 
cidade máxima de 16 km/h, a 
bateria carrega 100% em cin- 
co horas e garante até 24 km 

nero 
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Câmara aprova direitos de 
entregadores de aplicativos 
Pelo projeto, empresas terão que bancar seguro contra acidentes 

A Câmara Federal apro. 
vou ontem projeto que 
garante os direitos dos en- 
tregadores de aplicativos 
como Uber, 99 e Ifood. A 
proposta prevê que o en- 
tregador tem o direito de 
ter acesso ao seguro con- 
tra acidentes e por doen- 
ças contagiosas pago pelas 
empresas de aplicativos. 

m caso de afastamento 
por suspeita de contami. 
nação pelo coronavírus, as 
empresas devem prestar 
assistência financeira igual 
à média dos três últimos 
rendimentos mensais do 
entregador. Além disso, 

essa assistência não pode- 
rá ser inferior a um salário 
mínimo, quando houver 
acidente ou contaminação 
pelo coronavirus. 

A PL surgiu durante o 
início da pandemia de Co- 
vid-19, quando a demanda 
de entregas por aplicativos 
aumentou por conta do 
isolamento social, e visa 
dar condições de trabalhos 
à eles durante o período 
pandêmico. A intenção é 
garantir que os aplicativos 
deem as condições míni 
mas para que os trabalha: 
dores possam desempe 
nhar suas funções. E 

Os entregadores por aplicativos trabalham 
sem a proteção da lei 

EDNARDO OO EE 

Assembleia debate gestão dos 
recursos hídricos no Paraná 

união extraor. 
dinária da Comissão de 
Ecologia, Meio Ambient 
e Proteção aos Animais 

destacou a importância 
da gestão consciente de 
recursos hídricos e lem. 
brou uma série de leis 

da Assembleia Legisla- aprovadas pela Assem 
tiva do Paraná realizada bleia Legislativa em re 
nesta quinta-feira (02) lação ao uso racional de 
apresentou o relatório água, o plantio de árvo. 
anual da gestão de recur- res e ações de educação 
sos hídricos no Estado ambiental 
do Paraná. A apresenta- “Estas legislações vão 
ção, que é uma exigência ao encontro da atuação 
da Agência Nacional de dos Comitês de Bacias 
Águas e Saneamento Bá- Hidrográficas”, disse. 
sico (ANA), foi realizada Goura também citou 
pela diretoria de Recur- uma série de demandas 
sos Hídricos do Instituto 
Água e Terra (IAT) do go- 
verno estadual 

O presidente da Co: 

em relação à poluição 
de bacias atingidas pelo 
uso de m 
de problemas em comu- 

O pa on ape putado “ Goura“BDT), lombolas ae o 

Deputados vão fiscalizar acordo com a 
Petrobras por desastre ambiental 

O, side da Co Ex 
missão de Ecologia, Meio 

jente e Proteção aos 
mais da Assembleia Le- 

gislativa do Paraná, depu- 
tado estadual Goura (PDT), 
participou da primeira reu- 
ião do Grupo de Trabalho 

criado pelo Ministério Pú- 
blico do Paraná (MP-PR) 
para acompanhar, orientar 
fiscalizar a destinação das 
verbas oriundas do acordo 
judicial celebrado com a Pe- 
trobras no caso do desastre 
ambiental no Rio Iguaçu. 

A Petrobras firmou acor- 
do para pagamento de qua- 
se R$ 1,4 bi de indeniza 
por danos ambientais pelo 
vazamento de quatro mi- 
lhões de litros de petróleo 

em Araucária, na Região 
Metropolitana de Curitiba, 
em 16 de julho de 2000. O 
desastre causou graves pre- 
juízos ambientais que têm 
impactos até os dias atuais. 

“A Comissão de Meio 
Ambiente foi convidada 
para representar a Assem- 
bleia Legislativa neste Gru- 
po de Trabalho que teve a 
sua primeira reunião para a 
apresentação dos principais 
pontos do Termo de Acordo 
resultado do final da ação 
judicial que condenou a Pe- 
trobras a pagar indenização 
de quase RS 1,4 bilhão por 
vazamento no Rio Iguaçu 
depois de 21 anos”, disse 
Goura 8 

=== 
R$ LA bi pagos pela Petrobras 

Renê Garcia e Ratinho Jr. conseguiram 
a aprovação das contas 

Contas do Governo são 
aprovadas pelo MP 

regularidade das contas do 
governador Ratinho Junior 
referentes ao exercício de 
2020 por parte do Minis- 
tério Público de € 
Estado do Paraná (MPC- 

PR) é uma novidade den- té 

tro 
bil e financeira do Paraná. 
A 
emitiu parecer semelhante 
foi há quase dez anos, 
2012, relativo ao exercício 
2011 de 

Jassificou o resultado da: 
qu 
mas com ressalvas e ano- 
tação de diversas reco: 
m 

A recomendação pela ções. Desde então, todos 
os exercícios financeiros 
entre 2012 e 2019 apre: 

sentaram inconsistências, 

A validação por parte do 
Ministério Público serviu 

como base para o parecer 
nico emitido na quarta: 

feira (19) pelo Pleno do 
Tribunal de Contas do Es- 
tado do Paraná (TCE-PR) 

que, por unanimidade, 
m também aprovou a conta- 

bilidade do Estado do ano 
passado, 

Agora, a decisão será en- 
caminhada à Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Paraná (Alep), responsável 
pelo julgamento das con 
tas do governador, M 

ntas do 

o da organização contá 

última vez que o órgão 

Na ocasião, o MPC-PR 

no como regular, 

endações e determina 

Notas políticas 
Defensoria Pública 
Nesse primeiro mês de atendimento do 
posto da Defensoria Pública instalado na 
Assembleia Legislativa do Paraná já foram 
realizados mais de 165 atendimentos, entre 
os mais variados temas. Desde uma sim- 
ples dúvida sobre uma cobrança na conta 
de água até a conciliação em um caso de 
divórcio que se arrastava desde 2018. E os 
números de atendimentos não param de 
aumentar. 

Toni Reis candidato 
O líder do movimento LGBT + Toni Reis en- 
trou na corrida pela única vaga do Paraná 
no Senado Federal, o convite para disputar 
a eleição partiu do senador da Rede Fabia- 
no Contarato, que sabe da força do partido 
no Paraná e na última eleição elegeu Flávio 
Arns para uma das duas vagas da sigla no 
Estado. Toni Reis hoje é filiado ao PCdoB. 

Mirian Gonçalves na disputa 
Integrantes do Campo Majoritário do Par- 
tido dos Trabalhadores estão articulando a 
candidatura da advogada Mirian Gonçal- 
ves, ex-vice-prefeita de Curitiba, na gestão 
Gustavo Fruet (2013/2016), para o Senado, 
mesmo posto da eleição de 2018, quando 
chegou em quinto lugar, com 599.953 vo- 
tos, e foram eleitos Oriovisto Guimarães 
(Pode) e Flávio Arns (Pode). 

PR pr 
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| TER gala 
de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 

Saúde fecha mais 
de 380 leitos de UTI 
para a Covid-19 

De novembro para 
dezembro, a Secre- 
taria de Estado da 
Saúde (Sesa) do Pa- 
raná fechou mais 
384 leitos de Unida- 
de de Terapia Inten- 
siva (UTI) exclusivas 
para a Covid-19. O 
fechamento de leitos 
exclusivos ocorre gra- 
dativamente com o 

avanço da vacinação 
no Estado. Contudo, 
esta foi a primeira vez 
que o fechamento de 
leitos passou dos 380 
em um dia, 
Com a mudança, 

o Paraná passou de 
1.156 leitos em 30 de 
novembro para 772 
na quarta-feira (19). 
Em 1º de julho deste 

ano, o Paraná che- 
gou a ter 2,029 leitos 
de UTI exclusivos 
para atender pacien- 
tes com Covid-19. 
Foi o maior número 
de unidades disponí- 
veis simultaneamen- 
teem 2021, 

Há semanas a taxa 

de ocupação dos lei- 
tos apresenta queda. 
Nos últimos dez dias, 
segundo dados d: 
secretaria, a ocupa- 
ção esteve abaixo de 
30%. Após os fecha- 
mentos de ontem, 

241 leitos estão ocu- 
pados. É o total mais 
baixo desde que os 
dados passaram a 
ser divulgados, em 
junho de 2020. 

Azul inicia venda de 
passagens para 10 
destinos no Estado 
A Azul iniciou 

ontem a venda de 
passagens aéreas 
para os dez novos 
destinos que passa 
a operar no Esta- 
do, dentro do pro- 
grama Voe Paraná. 
Os aeroportos de 
Cianorte, Telêmaco 
Borba, Arapongas, 
Campo Mourão, 
Apucarana, Guaíra, 
Francisco Beltrão, 
Cornélio Procópio 
e União da Vitória 
contarão com voos 
diretos e regula- 
res para Curitiba 
a partir de 24 de 
janeiro. Já Parana- 
vaí terá operações 
semanais a partir 

de 22 de março de 
2022. 

As rotas serão 
operadas com o 
Cessna Gran Cara- 
van, modelo utili- 
zado pela empresa 
sub-regional da 
Azul, à Azul Conee- 
ta, com capacidade 
para nove passa- 
geiros. Em Curiti- 
ba, os clientes te- 
rão a possibilidade 
de se conectar com 

35 voos diários da 
Azul para doze des- 
tinos, como Rio, 
São Paulo, Porto 
Alegre, Londrina, 
Maringá, Foz do 
Iguaçu, Cuiabá e 
Campo Grande. & 

Operação na fronteira terá 
policiais da Força Nacionais 
Fiscaliza ção será concentrada em quatro muni 

0580 policiais da For- 
ça Nacional que vão re- 
forçar o esquema esta- 
dual de fiscalização das 
regiões de fronteira com 
o Paraguai e a Argen- 
tina chegaram ontem 
ao Paraná. A operação 
ficará concentrada nos 

Icaraíma, Alto Paraíso e 

Foz do Iguaçu, todos na 
região Oeste, com prazo 
inicial de 90 dias de du- 
ração, até 5 de março 

O efetivo foi recepcio- 
nado no Palácio Iguaçu 
pelo secretário- Ea Nacional foi recepcionado no Palácio Iguaçu 

e segue hoje para Foz do Iguaçu, base da operação na fronteira 

do início aos trabalhos cia, vamos ampliar a do governador Ratinho 
de campo amanha. vigilância para comba- Junior, damos boa: 

Será um apoio mui- ter o crime organizado das aos policiais e d 
to importante para a re- e garantir paz à socie-. jamos muito sucesso na 
gião de fronteira. Com dade parana operação”, concluiu o 
integração e inteligên- mou Sil chefe da Casa Civil. E 

e pelo secretário de 
tado da Segurança Pú- 
blica, Romulo Marinho 
Soares, Hoje o grupo se- 
gue para Foz do Iguaçu, 
base da operação, dan- 
OBOEANDA ORAR ARARAS BEAEARA DARREN PO 

Governador amplia 
número de beneficiários 
da tarifa social de água 

O governador Rati- nos requisitos para O 
nho Junior assinou o acesso ao programa, 
decreto que amplia o que tem investimen- 
alcance da tarifa social imado de R$ 275 
da Sanepar. À iniciati- 

batizada de Água 
Solidária, faz parte 
de um pacote social 

» anunciado há dez dias 
| RES pelo governador - o 

em 30 dias tinha sido em maio de 2020 Paraná Solidário - e , nosso governo 
visa à universalização busca reduzir as desi 

Mortes por Covid-19 | dos serviços de abas- gualdades e garantir 
tecimento de água e melhores condições € 

registram queda de de coleta e tratamen- qualidade de vida às 
to de esgoto a preços pessoas em situação de 
acessíveis à popula- vulnerabilidade “social 

94%desdemarço | Ea RE 
Com a atualização mou o governador. E 

Um levantamento da agosto, 1.326 em setem- 
Secretaria de Estado da bro, 783 em outubro e 
Saúde (Sesa) divulgado 344 em novembro. 
ontem aponta que 344 Aúltimavezqueo Esta- 
óbitos ocorreram em do tinha registrado menos 
novembro em decorrên- — de 400 óbitos em 30 diasti- 
cia da Covid-19, número . nha sido em maio de 2020 
94,6% menor do que os (119). A redução também 
registros de março des- — foi observada no número 
te ano, pico até então, - de casos confirmados. Em 
quando 6.453 paranaen- novembro, 12.154 exames 
ses faleceram após con-— detectaram a presença do 
traírem a doença. Este é vírus Sars-CoV-2 no Esta- 
o quinto mês consecuti- — do, 93,7% abaixo dos da- 
vo que o Paraná registra dos de maio, os piores até 
queda nas mortes: foram . então, com 195.165 testes | Ram Mais de 350 mil famílias do Estado 
2.602 em julho, 1.564 em — positivados. E [| 

Amaldo Aves AN 
< 

BE Gevem ser beneficiadas com a tarifa social 
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Prefeitura mantém 

a bandeira amarela 

por mais 15 dias 
Uso de máscara permanece obrigatório 

Em bandeira amare- 
la há 147 dias, Curitiba 
mantém medidas restri- 
tivas de combate à pan- 
demia de covid-19 na ci- 
dade e prorroga as regras 
atualmente vigentes por 
mais 15 dias. O uso da 
máscara continua obriga- 
tório em espaços de uso 
público ou de uso coleti 
vo. Também foi mantida a 
regra que proíbe o consu- 

o de bebidas alcóolicas 
m vias públicas, salvo 

em feiras livres e de arte- 
sanato, 

A decisão de prorrogar 
as medidas foi tomada 
pelo Comitê de Técnica 
e Ética Médica da Secre 
taria Municipal da Saúde 
(SMS) de Curitiba, na ter 
ca-feira (30/11). Segundo 
a avaliação técnica, em 
bora o cenário da avalia. 
ção da pandemia no mu 
nicípio seja posítivo nos 
últimos 14 di ece 
sário manter cuidado por 

conta da descoberta da 
nova variante ômicron. 

A média móvel do nú 
mero diário de casos no 
vos apresentou queda 
de 22,5% nos últimos 14 
dias. A média móvel do 
número de mortes por 
data de divulgação tam 
bém apresentou redução 
de 10% no mesmo perío 
do, Também teve queda 
de 11,5% a média móvel 
do número de casos a 
vos, no mesmo período. E 

EDDEDENO NONO REDEBEER DADO AROLDO 

Complexo Alimentar do 

Capanema está quase pronto 
tão em fase avan- 

cada as obras do novo 
Armazém da Família 
Capanema e do Espaço 
Social do Mesa Solidá- 
ria, sob o Viaduto Ca- 
panema, no bairro Jar. 
dim Botânico. Os dois 
espaços somados ao 
Restaurante Popular 
do Capanema que já 
funciona no lado opos- 
to do viaduto integra- 

o o inédito complexo 
de segurança alimentar 
da Prefeitura na região, 

crá referência em 

m? de 
picé “COnStruldA, 60 
a coordenação do De- 
partamento de Edi 

des da Secre- 
faria Municipal de 
Obras Públicas, com 
o investimento de R$ 
1.728.810,14. A previ. 

| ES 
O complexo pretende qualificar 
a região da Rodoferroviária 

são é de que as obras 
dos dois espaços, que 
ficam lado a lado, se- 
jam concluídas no 

eiro semestre de 

Com a intervenção, 
a Prefeitura progride 

nas ações de qualifica- 
ção da região da Rodo- 
ferroviária de Curitiba 
e do Mercado Munici- 
pal, além de fortalecer 
as estruturas de aten- 
dimento à população 
menos favorecida. E 

Curitiba está com 37% dos leitos de UTI 
ocupados pela Covid 

Cidade volta a não 
registrar mortes 
pela Covid-19 

A Secretaria da Saúde 
(SMS) de Curitiba não 
sn óbitos de mo- 

da cidade por 
covid-19 nesta quinta- 
feira (2/12). Com isso, 
a cidade completa três 
dias consecutivos sem 
mortes pela doença. A 
SMS lembra que as 
formações são dinâmi 
cas e todos os óbitos por 
covid passam por inten- 
sa investigação. Assim, 
possível que o número 
de mortes notificados 
em um dia possa sofrer 
alteração. 

Atéo momento foram 
contabilizadas 7.798 
mortes na cidade provo- 
cadas doença neste pesto a pese 

O boletim desta quin- 
ta confirmou que mais 
43 moradores testaram 
positivo para covid-19. 
Com os novos casos, 
298.593 moradores de 
Curitiba testaram positi- 
vo desde o início da pan- 
demia. São 1.152 casos 
ativos na cidade, corres- 
pondentes, ao iúmero 

pessoas com poten- 
cial de transmissão do 
e ou 

A taxa de ocupação 
dos 120 leitos de ÚTI 
SUS exclusivos para 
covid-19 está em 37%. 
Restam 76 leitos livres. 
Dos 114 leitos de enfer- 
marias SUS - covid-19 
estáem 31%. HáBO leitos 
vagos. 

Saúde vai 

antecipar dose 

dereforço para 

78 mil pessoas 

A Secretaria Municipal ds 
Saúde (SMS) divulga o cro- 
nograma da próxima semi 
na para aplicação da dose de 
reforço da vacina anticovid 
Deverão ser atendidas quase 
78 mil pessoas que recebe 
ram a segunda dose entre 7 
23 de julho. 

Com o novo cronograma, 
Curitiba antecipa a dose de 
reforço em até dez dias para 
os novos convocados. À de- 
cisão segue uma recomen 
dação do Comitê de Técnica 
e Ética Médica da Secretaria 
Municipal da Saúde, que 
considerou a disponibilida- 
de atual de doses em esto- 
ques, achegada de uma nova 
variante de preocupação aos 
país (ômicron), além da pro- 
ximidade das comemora: 
ções de festas de fim de ano 
eviagens 

“A dose de reforço ajuda à 
nter O sistema imunoló. 

gico ativo contra a covid-19, 
o que é fundamental nes 
momento, considerando à 
chegada da nova variant 
es festas « viagens do fim 
do ano. Como atualmente 
temos essas doses em esto: 
que, tomamos a decisão de 
adiantar o reforço alguns 

para que nossa popu 
lação fique mais protegida 
afirma a secretária muni 
cipal da saúde de Curitiba, 
Márcia Huçulak. m 

Greca faz agradecimento a 

profissionais da Saúde 
O prefeito Rafel Gre- 

ca foi até a Plenária Ge- 
rencial da Secretaria Mu- 
nicipal da Saúde (SMS) 
de Curitiba, na tarde des- 
ta quinta-feira (2), agra- 
decer à equipe do SUS 
curitibano pela atuação 
na pandemia e celebrar 
com os profissionais o 

Greca reuniu profissionais de 
saúde da cidade para fazer o agradecimento 

Curitiba e vocês merecem 
aplausos”, destacou o pre- 
feito. 

A Plenária Gerencial 
retomou o formato pre- 
sencial depois de dois anos 
que exigiram medidas 

sues 

restritivas de circulação e 
reuniões de grupos. O en- 
contro foi realizado respei- 
tando protocolos sanitá- 
rios de combate à covid-19 
do Clube Três Marias, em 
Santa Felicidade, E 

RPC PR pr er Ti 



De e RODES 

Capitão Hidalgo 

excelente com-— nem tanto, afinal, o mubro 
| panheiro e amigo — negro carioca vem quei- 
de grandes jornadas, Nilo. mando técnicos ao longo 
Neves, está de aniversá- — do trabalho dessa admi- 
rio no qual aproveito esta . nistração. Foram os casos 
oportunidade para felici- do Rogério Ceni e Renato 
tá-lo, Desde, 1968, quando — Gaúcho, que mesmo ga- 
aqui chegou vindo do sul. nhando títulos não deram 
do país, contratado para a mínima, claro, vai haver 
jogar pelo Coritiba, Nilo uma eleição no clube e 
Neves, não só participou . fimde papo. 
de quase 400 jogos com a - 
camisa alviverde parana- Ontem, que jogo aque- 
ense onde se consagrou le ente o Bahia x Galo 
como o melhor de todos. Mineiro, valendo a 32º, 
os tempos. Campeonís- . claro, jogo atrasado e pela 
simo constante, além, de. coincidência um time que 

| outrasconquistas, Tomeio corre para sair da últimas 
| do Povo e Fita Azul, em — posições e outro ao título 
gramados do exterior. máximo do Campeonato 

Brasileiro. Tivemos, tam 
Ambiente calado na. bém, mais anoite, Grêmio 

concentração do mbro x São Paulo, queiram ou 
negro, afinal, a parada não estavam em campo 
seguinte contra o Cuia-— para resolverem seus pro 
bá, mesmo em casa, não — blemas. 
será tão fácil, até porque 
o adversário que tem um Temtorcedorna expec- 
ponto a frente do Furacão . tativa que a diretoria do 
vindo de derrota em casa. Coritiba. contrate muitos 
vai vender caro esse re-. jogadores para não correr 

o mesmo risco de outras 
administrações. Não será 
tão fácil, e digo porque, a 
onta ainda é elevada com 

a necessidade de ter caixa 
eainda contar com as Leis 

Nem tudo são floresno Trabalhistas. Será pesado 
âmbito do Mengão, afinal, — o início do ano. 
se tem torcedores que vão 
na linha da diretoria pela Lembrese que O 
contratação do retorno do melhor da vida é sua 
técnico, Jorge Jesus, outros histó 

Ejogo parairpra 
nde papo. 

Botafogo confia na renovação 
com Gatito Fernández 

está confiante 
em renovar com o goleiro pa- 
mguaio Gatito Fernández, de 

anos. Ídolo do clube, o Fo. 

ao caso. Ele tem vínculo até o 
fim do ano. 

mos sempre que tratar o 
Gatto de forma diferente. Além 
de goleiro excepcional, é ido- 
o do clube, entendemos pelo 
apelo da torcida, tem represen- 
atividade grande. Estamoscon- . po pela equipe carioca desde 
versando com representantes. setembro de 2020. O goleiro 
e com O jogador, acreditamos — paraguaio precisou superar 
em desfecho positivo” declarou. um edema ósseo no joelho di- 
Eduardo Freeland, diretor do . reito. Ele foi relacionado para 
Botafogo, à “Rádio Brasi o jogo contra o Guarani, pela 

Gatito não entra em cam 

o RonaN io fra 

Athletico encara o Cuiabá 
na Arena da Baixada 
Renato Kayzer não se recupera a tempo e está fora do jogo 

O Athletico não vai poder. Rocha segue entre os 11 ti- 7 NO, 
contar com o atacante Re- — tulares e será o “falso 9” O 
nato Kayzer para a partida — técnico Alberto Valetim tem 
contra o Cuiabá hoje, às 19 a opção de Bissoli, que fica à 
horas, Na Arena da Baixada, — disposição. 
em partida atrasada e válida Uma boa notícia é o re 
pela 35º rodada da Séria A do. torno do meia-atacante Da- 
Campeonato Brasileiro. vid Terans, que vai jogar na 

Para esse duelo direto vaga do volante Christian, 
contra o rebaixamento, o ar- suspenso pelo terceiro car- 
tilheiro do Furacão na tem- tão amarelo. 
porada não se recuperou a A provável equipe terá 
tempo, após receber uma Santos; Pedro Henrique, 
entrada forte de Reinaldo, Thiago Heleno e Nicolás Her- 
na partida contra o São Pau- — nández; Marcinho, Erick, Léo 
lo pela 34º rodada. Cittadini e Abner; David Te- pm A poa noticiaéo retorno do 

No setor ofensivo, Pedro rans, Nikão e Pedro Rocha E meia-atacante David Terans 

LAO DOE BEGE EO O 

Coxa aproveitou a base e 14 atletas atuaram em 2021 

No ano de 2021 pars 
rie B do Brasileiro, o Coriti 
seus garotos d 
sendo que três foram titulares absolutos 
na campanha do acesso à primeira di 
são. São eles: os laterais Guilherme Biro 
e Natanael, e 0 atacante Igor E 
inclusive se destacaram como bons valo- 
res para o clube 

Por ter um elenco mais enxuto, o Alvi 
verde olhou para à base, viu como alter- 
nativa de reforços e deu certo as soluções 
caseiras do treinador Gustavo Morínigo. 

Outros jogadores utilizados mas com 
menos minutagem foram: Goleiros: Mar- 

o e Arthur; Defensores: Thalisson Ga- 
briele Henrique Vermudt; Meias: Bernar- 
do, Biel, Matheus Bueno e Luiz Henrique; 

pad ni aten an Atacantes: Igor Paixão, João Vitor, Luizão 
E pi Pablo Thomás. 

Do TRICOLOR 
Paraná Clube renova com o volante Léo Pettenon 

Divulgação Paraná Cl 
O Paraná Clube acertou a sua primeira 

renovação do contrato dos jogadores que fi- 
caram no elenco. O volante Léo Pettenon, 
21 anos, estendeu seu contrato por mais um 
ano, já que seu vínculo venceria no final deste 
ano. 

A assinatura do contrato já foi feita nesta 
quinta-feira feira, e agora o jogador tem vin- 
culo até 31 dezembro de 2022. 

O jovem da base Tricolor estreou no profis- 
sional no dia 16 de junho deste ano e logo em 
um clássico contra o Athletico, nas quartas de 
final do Estadual, na Arena da Baixada. 

Ele atuou também em quatro partidas na 
Série C e marcou um contra 0 Oeste e pos- 
suí característica polivalente, podendo jogar Jem um clássico contrao 
tanto como volante quanto como zagueiro. z pm 
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Ronaldo fez uma breve anál 
na partida disputada em Montevidéu 

Ronaldo vê Palmeiras 

e Flamengo como 
exemplos de gestão 
Palmeiras e Flamen- futebol brasileiro. 

go decidiram no último “O Flamengo jogou 
sábado a Copa Liberta mas pi 
dores, que terminou em Palmeiras. Esses clu 
vitória do Verdão com bes grandes vão ganhar 
gol de Deyverson na sempre, vão revezar. É 
prorrogação. Em entre- legal ver o trabalho que 
vista ao Flow Podcast, e 

Ronaldo fez uma breve c... o que o Flamengo tá 
nálise na partida dis- fazendo, os resultados 

E 
e afirmou que tanto o da, lógico, quer ganhar 
Alviverde quanto o Ru- tudo mas..”, começou 
bro-) jogador do 
plos de gestão” para o Corinthians E 

es estão fazendo. É do 

la em Montevidéu que está tendo. A torci 

gro são “exem- dizendooe 

O Atlético Mineiro voltou 
a conquistar o Campeonato 
Brasileiro após um jejum de 
50 anos. Treinado por Cuca 
e sob o comando do arti 
Iheiro Hulk, o Galo levan. 
tou 0 troféu nacional p 
segunda vez nesta quinta 
feira, após vencer o Bahia, 

na Fonte Nova, em Salvador 
A campanha histórica 

desta temporada não co- 
meçou da fo 
para 0 Fortale; 
por2a 1. Entretanto, a equi 
pe de Belo Horizonte emba- 
lou e tomou a liderança do 
Palmeiras na 15* rodada. Até 
aquele m 
1 vitórias, um empate e três. 
derrotas. Desde então, não 
saiu mais do topo da tabe 

Um dos melhores mo. 
mentos do Atlético ocor 
reu entre o início de julhoe 
a metade de agosto, justa 
mente antes de permane 

Lateral do Barcelona-EQU 

pode chegar ao Fluminense 
O Fluminense ainda - teral esquerdo Pineida. 

briga para voltar a dis- O vínculo seria por em 
puta da Libertadores. - préstimo de uma tem: 
Mesmo com o foco no porada 
Campeonato Brasi Pineida é conheci 
leiro, os tricolores já dos dos tricolores. Isso 

começaram a se movi-. porque o lateral está no 
mentar visando a pró- Barcelona-EQU, — que 
xima temporada. eliminou o Fluminense 

A Rádio Huancavil- nas quartas de final da 
ca, do Equador, reve- Libertadores 
lou nesta quinta-feira Segundo a rádio 
que 0 Fluminense está. equatoriana, o Flumi 
perto de contratar o la- . nense disputa o lateral 

com uma equipe dos 
EUA. No entanto, os 

brasileiros estão a fren 
tenas ne 

Caso se concreti 
ze, Pineida chega para 
acabar com os proble. 
mas do setor. Nesta 

temporada, o Flumi 
nense teve Egídio, Da 
nilo Barcelos e Marlon, 
sendo que nenhum dos 
três é unanimidade en 
tre os torcedores.& 

bciações. 

Pineida é conhecidos dos tricolores. Isso porque o lateral está no 
Barcelona-EQU, que eliminou o Fluminense nas quartas de final da Libertadores 

Atlético-MG é campeão 
brasileiro após 50 anos 

cer na liderança de forma 
ininterrupta. 

O setor defensivo foi um 
ponto-chave pa 
tência atleticana. O time tem 
a melhor defesa da competi- 
ção, com 27 gols sofridos até 
o agora e está a cinco de dis 
tância do Flamengo. 

Jáo ataque, por 
também não fica para trás. 
Sob o comando de Hulk, a 

balançou as redes 
ezes - o Rubro-Negro 

carioca está à frente, com 
te de 35 Gs tentos. O 

anos também lidera a arti 
lharia da comp 

O título atleticano tam: 
bém consagra o técnico 
Cuca. Treinador em 2013. 
quando a equipe conquis 
tou à Libertadores pela 
Pp única 
coloca de vez seu nome no 
hall da fama do clube. 8 Galo teve uma ca ipanha irretocável nesse Brasileirão 

EM 24 ANOS DE HISTÓRIA, 

investido em obras de 

melhorias e manutenção 

das rodovias para 

o seu bem-estar. 



Publicidade Legal 

EDITAL Nº 39712021 -SMGP. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
usa de suas atribuições legais em reposição a sarvidor exonerado, con 
vaca a candidata a segui relacionada, aprovada e ciasificada em Con 
cuiso Públco nº 030/2017, conforme Edital de Homologação nº 
007/2018, a comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, 
situada na Travessa Frederico Basso sin, mediante agendamento a sar 
tualizado pelo telefone (41) 3614-1426, no prazo improrrogável de 10 
(dez) dias úteis, a contar da publicação do presente, para confirmar a 
aceitação do cargo, cumprindo as providências documentais solcitadas 
por esta Municipalidade, Decorrido esse prazo será considerada desis- 
tente e perderá o direito à nomeação seja qual for o motivo alegado para 
justificar a ausência da candidata. À candidata deverá comprovar por ocasião do comparecimento as condições e requisitos estabelecidos no 
Art 22, Inciso | a Vil da Loi Estadual nº 6 174/70, bem como as cons. 
tantes da Edital que nomatizou o referido Concurso. Cargo: TERAPEU- 
TA OCUPACIONAL Edital de Homologação: 007/2018" PA. 
9004/2021. 

Classificação Nome Condição 
0002 CAMILA AMANDA DOS SANTOS — TITULAR 

* Vaga conforme Lei Municipal nº 2.970/2008, À candidata convocada na. 
condição de costa conforme Lei Municipal nº 2 070108 deverá apresen. 
tar, alêm dos documentos exgidos pela item 16 5 do Edital de Concurso 
Público nº 030/2017. 08 documentos abaixo Estados conforme Decreto 
Municipal nº 31.444/2017: 1 termo de autodociaração, na conformidade 
do modelo constante no Anexo | deste Edital;  — 1 (uma) foto SX7 (in- 
co por sete) colorida, de rosto inteiro, do fopo da cabeça até o final dos 
ombros, com fundo neutro, sem sombras e datada há, no máximo, 30 
(lina) cias da data da entrega, devendo a data estar estampada na 
tonto da Joto, Também deve ficar cionis de que será convocada, por 
meio de Edital a ser publicado na Diário Oficial do Município, para a ava. 
llação da Comissão de Análise de Compatibilidade com a Poítica Publ 
ca de Cotas, 

Prefeitura do Município de Araucária, 29 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHANI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
; O anoxo dllado ancontra-so disponivo, integralmanto, no diário 

oficial olerênico do município, sia: hlps)laraucaria atendo nei?pgedia- 
fioofial, para consulta impressão. 

EDITAL Nº 399/2021 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO EI- 

TÁL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 088/2020 
O Profa do Município da Araucária, Estado da Paraná, no uso de sas 
atibuçõos logais, medlanto as condições estipuladas noste Edita, em 
contormidado com a Constlição Federal e demais disposições nen 

à matéria, TORNA PÚBLICO a Homologação do Resultado Final 
é Classlicação do Concurso Público aborto pelo edital nº 058/2020, 

out lemos. A 1ºApôs anális dos recursos interpostos con 
“ra o Resultado Final o Classficação, fica MANTIDO o resultado dvuiga- 
do modianto Edital nº 396/2021, em 26 de novembro de 2021, O candk 
calo podorá consular ndiidualmenta à rosposta do recurso interposto 
contra o resuliado nal o classificação atravês da “Área do Candidato, 
dlisponivol no anduraço eletrônico, iundacacialiga rar. A consui 
a Ticard disponiol no prazo mimo do 08 (ico) dias, a cotar a partr 
dosta publicação A 2: Fica HOMOLOGADO o Resutado Final e Cas 
silcação dos candidatos do Concurso Público em tolerância conforma o 
ANEXOS | deste dia, At 3º Para a CONVOCAÇÃO dos candida 
tos aprovados sorá obedecida a claslicação duulgada no Edial de Ho mologação do Resultado Final e Clasiicação e seus respectvos Ane 
xos, conforme os crias estabelecidos nos ins 4 e 20 do Edital de 
Aberta At, 405 Ei rlivs ds elpãs posteriores à anlgação 

homologação, serão organizados a publicados na Diário Oficial do 
Hã é 1 Andrea NC. NE COMA. que Rr 
“as olpas à sarom cumpridas pelo candidato, dando ampla publsdade 

Araucária 01 de 
Hiasam Hussein Dahaini 

Prefeito 
Debora dos Anjos Dangui 

Presidente da Comissão Especial 

hejamento - SMPL. Assunto: Inexigitiidade de Licitação. com escopo ho artigo 25, inciso da Lei tº 8 868/1983, tendo por objeto a capacita 
ção dos servidoras do Departamento da Secretaia Municipal de Plane. 
smento. para participação no curso de “Gestão e Fomento a Políticas. 
Públicas” nos temos contidas no Processo Adminis-. 
ratvo nº 1107582021. Prazo de Execução: 6 meses a contar da asei- 
natura do contrato. Prazo de Vigência: & meses a contar da emissão da 
rota. Valor Total: R$ 18.000,00 (dezoto mi reais). Forma de Paga-| 
mento: Até 30 das coridos após ateste da neta fiscal pela Secretaria 
de Planejamento acompanhado das certidões negativas de FGTS. Tra 
baihista e Unicada da Receta Federal dentro dos prazos de validades. 
[Contratada CADA EG FEDERAL CNPJMP: 
00 360.305/00001-04, Fundamento: At 25, 1 da Lo nº 8.866. 
Prefeitura do Municipio de Araucária, Di de dezembro de 2021 

SAMUEL ALMEIDA DA SILVA 

ção nº 1107581202", para eficácia do ato nos termos do Artigo 26 da Lei 
|rº 8.666993, e alerações posteriores. 

Prefeitura do Município de Araucária, Of de dezembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito 

[PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
|SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS 

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 375/2021 

[OBJETO: Aquisição de postes decorativos de Sm, postes du- 
plos de aço cônico de 16m e cabos elétricos a serem utiliza- 
dos nos serviços de manutenção do sistema de iluminação na 
[Linha Verde e Av, Manoel Ribas, com itens exclusivos para 
[ME/EPP/MEI, itens de cola rescivada de até 25% para Mi- 
[croempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microcmpreendedor 
Individual e itens de 75% para ampla participação. 
[ENVIO DE PROPOSTAS: 16/12/2021 das 08h às 09h 
[ENVIO DE LANCES; 16/12/2021 das 09h05 às 09h20. 
[O EDITAL cstá à disposição dos interessados no portal de 
[compras da Prefeitura Municipal de Curitiba: www.e-com- 
pras curitiba pr.gow br, em caso de dúvidas os interessados de- 
verão entrar em contato pela fone (055-41) 3350-9823, 
(Curitiba, 03 de dezembro de 2021 

Lucas de Paula Camargo. 
Pregoeiro. 

Portaria n.º 04/2021-SMOP 

155 amauçária 
DECRETO Nº 37.016, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

PATRICIA PIRES SERRA FAGUNDES 107532 Presidente 
FRANCISCO DA CUNHA E SILVA NETO 18201 Membro 
PATRÍCIA BELESK! CARVALHO DE OLIVEIRA 83691 Membro 
DULCINEIAALVES DOS SANTOS 104881 Membro 
NESSANA FALLER DA MATA 102962 Secretária 
Art, 2º O presente Decreto entra em vigor nesta data 
Profeiura do Municipio de Araucária, 30 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Protero, 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
Nº: 10772021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 103.407/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 113/2021 
CONTRATADO(A): PROENGE ENGENHARIA PROJETOS ELÉTRI- 
COS - EIRELI, CNPUIME nº 27.600.125/0001.09. OBJETO: O presarto 
CONTRATO lem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EN. 
GENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTA. 
LAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO NATALINA 
EM VIAS DOMUNICÍPIO - NATAL 2021 COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM DIVERSOS LO. 
CAIS DA CIDADE. DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO VIGEN- 
TE, contorme “conteias no edital de pregão Setrónos nº 

ASI asavcária 
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 12072021 
SISTEMA REGISTRO DE 

MODALIDADE PREGÃO (ELETRÓNICO) 
PROCESSO LICITATÓRIO DIGITAL Nº 83183/2021 

PREGÃO Nº 120/2021 
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de manu- 
tenção preventiva e corretiva de tratores, máquinas e implementos 
agricolas utilizados na Patrulha Rural Mecanizada da Secretaria Mu- 

, componentes e acessórios novos genuinos ou originais, nos. 
termos estabelecidos no Edital e seus Anexos. O recebimento das. 
propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio 
ltônico, no endereça wow comprasgovemamentais govêr. conforme 
“latas a horários daliidos baia 
DATA E HORÁRIO DO RECEBIMEN- Até 08:00 hs do dia 21/1272021 

TO DAS PROPOSTAS 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA Às 08:00 hs do dia 211122021 

DA SESSÃO PÚBLICA 
O edital completo e possiveis alterações esti(ão) disponiveis) no sie 
tos: araucariaacgovk ou no Departamento de Listações e Compras, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 16N00. Informações polo 
telefone (41) 3614-1400 - Ramal: 1698 (DLC) / 3614-1400 — Ramal 
2308 (Pregoeiro) mai 

Araucária, 0 de dezembro de 2021 
JUCILEIDE VIANA DOS REIS DUBIELA 

PREGOEIRO 

especiicações 
1132021, Terma de Referência, e demais normas a condições constan 
les no Processo Licitatório nº 163,407/2021 e legiações correlatas, as 
sim discriminado, 
FEMDESCRIÇÃO — QUANTIOAD Unida vaLor — vaLoR 

e uNmÁRO TOTAL 
Rs 

Rs 
1 ARVORE DE servi R$ RS 

NATAL MODELO ço 792 10325822 
ESTAADA 

2 CASCATA mae SERvI R$208,58 RS 
smpEs 25 ço 28219584 
METROS 

VALOR GLOBAL: 
R$ 35645406 

VALOR CONTRATUAL: O CONTRATANTE pagará, em razão da fel 
execução dos serviços contratados, a quantia global estimada de R$ 
38648406 (rezentos e cinquenta e seis mi, quairocentos e cinquenta e 
quatro reais a seis centavos). DA VIGÊNCIA: Os prazos de vigência + 
“execução do presente contro wgoraram até à data de 28 de feverero 
le 2022, a serem iniciados a partir ca data de puticação do contrato. 
CONTRATO ASSINADO EM: 02 de dezembro de 202". 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

AVISO Nº TINA = DER SEDE 
TACITAÇÃO FÚMLICA CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
Gs 181207 (CM) ABERTURA DE LICITAÇÃO 

otro. Eaecução do serio de elegem. pavimentação uia, deram 
Ob de Ae Carne Obras de Ane Especial, començões sulação.Humiação € 
serio comple ae. na 4976 som à Ra Ji é Alado Po, mma 
DATA DO RECEMIMENTO DOS ENVELOPES: Até o dia 05012427 - No Prosa 
ral do ERR mo pero compreendido nr 111 170 hu tamem 
ed de ea pa cmd de tação dt hi à cpu 
DATA DA ABERTURA. 00 de jane de 302 - 150 ho. 
NDO PROCESSO. 18369451 
[PREÇO TOTAL RS AMA 930 34 

Pa cação Li Cos de Cs « Des Téa do DER 
INIORMAÇÕES SOME A LICITAÇÃO: págs eletrônica pr adro pd Comp, Les do Pd nec. comda 
ctuçõs dedo DESC GM ISNBLCP ou no Coordenadora de Liclaçã 
ecl ne Avenida 42, ado do, CPR foge 4 1304205 
mera coma a prevenção da COVID 19 poa GS, 

adendo da Comida de algmeno 

1 DERDT 

Me POC PEDEAL 
COMSÃO PERMANENTE DE CITAÇÕES CPSCLOG/0PH IPA 

A Diga de Pc al e td paço tona pio a Tama da Prço fam. 
ORI, cu ele a escoa da rapa maia valo para CONTIATAÇÃO DE 
SUNVÇO DE ENGIMNARA PARA EXECUÇÃO DE PRONTO EXECUTIVO PARA INSTALAÇÃO OE 
RAÇÃO FOTOVOLTANA CONECIADA À REDE (CA) FADAS A ESTRUTURA DE VAGAS 
VUCULARES COBUTAS ICANPORT] PARA DULIGACIA DE POLÍCIA FEDERAL E PÁTIO DE 
vecanos e sor DO IGUAÇU 9 
MORAR, DATA E LOCAL PARA CADASTRAMENTO, ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS. é à 0645 da da 20 de desert de 02 1 Delgna 
ela Fer em Fat de açao. aan SATO Jari Pl Can, CEP 
5 6.489, Fr do uaçal PRC DA SESSÃO PUBLICA 9, a 20 da tombo 

O et! é ss ane estão pbliados no sto Mt cmpraot dr 4 
ane ol tocas 2a Acad 
mc! 2250) people Ovas informações atravs do ama 
calls! cova ou 3576549 

ea do ça. de are de 2 
Camião Fac de Liaão 

Os principais sintomas 

“ONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 

do Coronavírus são: 

o PA ds 

FEBRE + TOSSE ou DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

A empresa, FIBRACEM TELEINFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº. 
02010 28410001-50, siuada Rua Pérola, nº 434, Bairo: Emiliano 
Pemeta, CEP: 83325-200, Pinhais PR, toma a público que requereu ao 
AT a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Ind. De 
material elétrico, eetrónico e de comunicação. 

Publicação de editais, 

atas e balanços? 

Entre em contato no 
tel.: (41) 3263-2002 
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CoRmBA For Bau cuua 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

xer tempestivamente divulgado no site oficial do Crue, 

importo pela fogislação sepoifca qua trote a para que ja 
legado do Conselho Adminiraiso a forma x ertrutura da referida 

Auxílio gás é 
regulamentado 

O presidente Jair Bol 
sonaro editou ontem de- 
creto que regulamenta a 
lei que institui o auxílio 
gás. O texto detalha regras 
necessárias à operaciona- 
lização do programa, des- 
tinado a atenuar o efeito 
do preço do gás liquefeito 
de petróleo (GLP) no or 
çamento de famílias de 
baixa renda, O auxílio será 
concedido às famílias ins- 
critas no Cadastro Único 

Programas Sociais 
dÚnico) cuja renda fa 

miliar mensal per capita 
for igual ou inferior a meio 
salário mínimo e às famí- 
lias que tenham, entre 
seus membros, quem re- 
ceba o Benefício de Pres- 
tação Continuada (BPC). 
À edição do decreto viabi- 
liza a implantação do be- 
nefício a partir deste mês 

A lei prevê ainda que o 
auálio seja concedido pre- 
ferencialmente às famílias 
com mulheres vítimas de 
violência doméstica que 
estejam sob o monitora 
mento de medidas prote- 
tivas de urgência. Neste 
sentido, o decreto define 
que tal concessão será re 
alizada a partir do acesso 
a informações do banco 
de dados mantido pelo 
Conselho Nacional de Jus 
tiça (CNJ). As famílias be- 
neficiadas terão direito, a 
cada bimestre, a um valor 
equivalente a 50% da mé- 
dia do preço nacional de 
referência do botijão de 13 
quilogramas (kg) dos últi- 
mos seis meses. O preço de 
referência será estabeleci- 
do pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). M 

Senado aprova medida 
provisória do Auxílio Brasil 

O Senado Federal apro- 
vou ontem a Medida Pro- 
visória (MP) 1061/2021 
que cria o Auxílio Brasil. 
À MP havia sido enviada 
pelo governo em agosto 
e já tinha sido aprovada, 
com alterações, pela Câ- 
mara dos Deputados no 
último dia 25, A matéria 
tinha até o dia 7 para ser 
aprovada, sob o risco de 
perder sua eficácia. 

O agora PLV 26/2021 
segue para sanção do pre 
sidente da República, Jair 
Bolsonaro. O novo projeto 
de lei cria também o pro 
grama Alimenta Brasil 
que substituirá o Progra 
ma de Aquisição de Ali 
mentos (PAA), 
a agricultores fa 

O progra 

Senadores aprovaram texto que já ti 
nefício Composição Fa 
miliar, destinado a famí 

sido votado pela Câmara no último dia 25 
o Benefício de Supera 

o da Extrema Pobre: 
za, pago às famílias cuja 

nílias brasi 
prevê 

lhões de fe destinado 
es. leiras. O program 

três tipos de bene Aunílio as que tenh 
Brasil, substitui o Bolsa Benefício Primeira Infân- composição, gestantes, renda familiar per capita 
Família e já vinha sendo cia, que será pago para nutrizes ou pessoas com mensal seja igual ou infe- 
pago desde 17 de novem- famílias com crianças de idade entre 3 e 21 anos  rior ao valor da linha de 

até 3 anos de idade; o Be- de idade incompletos; e e bro a cerca de 14,5 mi trema pobreza. E 

Ministério confirma cinco casos 

da variante Ômicron no Brasil 
O Ministério da Saúde 

confirmou ontem cinco 
casos da variante Ômicron 
no Brasil — três em São 
Paulo e dois no Distrito Fe- 
deral. São quatro homens 
e uma mulher, todos vaci 
nados contra a Covid-19, 
Eles estão isolados e pelo 
menos um apresenta sin. 
tomas leves. À maioria está 

Hoje, temos uma si 
tuação sanitária bem 
mais equilibrada, mas 
lidamos com a imprevist 
bilidade biológica desse 
vírus, que sofre muta 
ções. A vigilância em saú 
de está atenta e atuante 
pra que essas variantes 
sejam identificadas e pra 
que se avalie o potencial 

assintomática. De acordo dessa variante complicar 
com a pasta, há ainda oito o cenário pandêmico' 
casos da variante em in- disse o ministro da 
vestigação no país. de, Marcelo Queiroga. E Nova variante tem perfil de infecção mais agressivo 

PEC dos Precatórios é aprovada 
em dois turnos pelo Senado 

Com uma votação folga- 
da, o Senado aprovou on 
tem, em dois turnos, a cha- 
mada PEC dos Precatórios. 
No primeiro turno, o placar 
foi de 64 votos favoráveis e 
13 contrários, já em segun. 
do tumo foram 61 votos a 
favor e 10 contra. Para via- teto nesse valor do benefi- 
bilizar a votação do texto, o . cio terá caráter permanente 
líder do governo na Casa e e não temporário, apenas 
relator da proposta, Fernan- em 2022, como a equipe 
do Bezerra Coelho (MDB), econômica propôs inicial- 
fez mudanças significativas — mente. O programa atenda 
na última versão do texo. 17 milhões de famílias. E 

O governo tinha urgência 
na aprovação para tirar do 
papel ainda este ano 0 Au- 
xílio Brasil. O programa, que 
vai substituir o Bolsa Famí- 
lia, terá pagamento de 
celas com valor médio de R$ 
400, Já ficou definido que o 

Relator Fernando Bezerra fez mudanças 
MM significativas na última versão do teo 
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Prefeitura de Campo Magro 
tem prejuízo de R$ 7 milhões 
Incêndio criminoso fez prefeito cancelar eventos de Natal 

rena 

Depois de um incên- 
dio criminoso na área 
do pátio da Secretaria 
de Obras de Campo Ma- 
gro, na madrugada des- 
ta quinta-feira (2) e que 

menos treze 
ônibus e outros equipa 
mentos, foram contabi 

ados R$ 7 milhões de 

prejuízo. Tal situação fez 
o prefeito do município, 
Cláudio sagrande 
(PSD), anunciar o can- 
celamento de todos os 
eventos de Natal. Em 
uma live realizada pelo 
Facebook, no come- 
ço da tarde de ontem, 
ainda abalado, o chefe 
do executivo lamentou 
profundamente a a 
criminosa e disse que 

Oevento marca o encerramento do Natal 
Solidário e contará com a presença do Papai Noel 

Pinhais arrecada 
be sen para o 
Natal neste sábado 
No próximo sábado (4), . tas em diversos pontos do 

a Secretaria Municipal de município. A lista completa 
Assistência Social (Semas), . dos locais está disponível 
realiza o encerramento da . no site da Prefeitura (www, 
Campanha Natal Solidário, — pinhais.prgovbr). 
com um drive-thru para Todos os presentes reco- 
arrecadação de brinque- . Ihidos durante a campanha 
dos e com a presença do serão entregues às crianças 
Papai Noel. O evento acon- . das famílias atendidas pe- BM so cáninosa dir so mens reze ônis ontrs equipamentos 

por segurança da popu- tece em frente ao Bosque los equipamentos sociais 
lação de Campo Magro, to muito pelas crianças tenho medo, mas não sas também obras de Municipal de Pinhais, a domunicípio. 
ele optou por cancelar que ensaiaram para o posso arriscara vida dos manutenção na cidade,  partirdas 14h. Serviço 
o Auto de Natal, que Autode , pelas pes- moradores de Campo já que os equipamentos A Semas realiza a Cam- O Bosque Municipal de 

panha Natal Solidário, que. Pinhais fica localizado na iria acontecer a partir soas que 
do próximo dia 7. “Sin- na decora 

dedicaram Magro”, afirmou o Casa-. foram danificados. Nin- a inibe 
o. Eu não grande. Foram suspen-. guém se feriu8 Gap reação re pi pe 

As doações podem ser fei- às 14h ese encerra às 18h. 

Piraquara encerra 
Novembro Azul 

com uma caminhada 
Durante todo o mês atividades. Além disso, as 

de novembro, a Prefeitu- Unidades de Saúde tra- 

ra de Piraquara realizou balharam com horários 
diversas ações em prol a diferenciados com aten- 
conscientização da po-dimentos exclusivos para 
pulação masculina sobre homens. 
os cuidados com a saúde. Mesmo com o fim da 
Na última terça-feira, 30 campanha, é importante 

a de novembro, aconteceu — ressaltar que os cuidados 
entre Centros Aentrega faz parte de um lote de hada Azul, júde entre os ho- 

quarta-feira (01), a ceri- de Educação 108 veículos destinados à2+ Regional de Saúde para es fones end ndo 
môni de diplomação Infantil (CMEIs), Escolas Foram realizadas ações durante o ano todo. Em 
dos diretores e diretres. Municipais e Centros de | GOVETNO entrega Pein gos eba 
auxiliares das unidades Atendimento Especializa- 2 1 Z d Prefeitura, no Batalhão a pessoa deve procurar a 

do — tiveram seus futuros | VEÍCULOS para a Saúde de Potcia de Guarda, Unidade de suúde mas em Viação Piraquara, em- próxima para que possam 
gestores oficializados. Eles dor tomadas as devidos 

integram os departamen- | CN Campo Largo Eiquc, anr ocs | pientaç 

DENSAS AO 

StofosédosPnhas | | 
Secretaria de Educação 
realiza diplomação 
de diretores e auxiliares 
A Prefeitura de Sã rão à frente das unidades 

dos Pinhais, por meio da educacionais de janeiro 
cretaria Municipal de de 2022 a dezembro de 

Educação (SEMED), re- 2024. No total, TH uni- 
alizou na noite da últim: 

tos de Er Divulgação 
ervidoota Ochefeda Casa Civil Guto A entrega faz parte de um 

cipais (AFPM). tal, Educação Infantil e | silva, fez nesta quinta-feira lote de 108 veículos dest 
Os profissionais esta- Educação Especial 2) a entrega oficial ao prefei- . nados aos 24 municípios de 

Digão | to de Campo Largo, Maurício. abrangência da 2º Regional 
Rivabem, de novos veículos de Saúde Metropolitana. 
para serem utilizados pela Es- Cada veículo custa R$ 
tratégia da Saúde da Família. mil. O investimento total do 
(ESF) do município. São 13 Govemo do Estado é de R$ 
automóveis Gol zero km, mo-. 37 milhões. “O governo do 
tor 10, com ar-condicionado, — Paraná está fazendo a maior 
direção hidráulica e quatro. renovação da frota da saúde. 
portas que vão aliar no São veículos que vão levar o 
atendimento de saúde domi- . atendimento para acamados 
ciliar O diretor da 2 Regional . e sequelados da Covid-19 e 
de Saúde, José Dalmi Disse- . que também vão aliar as | = 
nha, acompanhou a entrega, equipes da saúde na busca “Asações foram organizadas pela Secretaria Municipal 

Os profissionais estarão à frente das unidades representando o secretário ativa para vacinação”, disse deSaúde com a participação de outras secretarias 
educacionais de janeiro de 2022 a dezembro de 2024. estadual da Saúde, Beto Preto. GutoSilva 

Editora Jamal do Ônibus 



Variedades 

Amanda Lyra lança 
videoclipe Sem Reclamar” 

Nesta sexta, dia 3 de dezembro, 
Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, a compositora, cantora 
e mulher cadeirante, Amanda Lyra 
(foto), lança Sem Reclamar”, canção 
que crítica o olhar capacitista das 
pessoas sem deficiências para com 
a diversidade de corpos que existem. 

A música vem acompanhada do 
primeiro videoclipe da artista, uma 
produção audiovisual acessível, com 
elenco composto apenas por pes- 
soas com deficiências em um lugar 
de protagonismo e destaque. Siga 
a Amanda Lyra no Instagram: [& 
amandalyraoficial]. Assista no You- 
tube: [youtube.com /amandalyra). m 
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Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral.com.br 

HEGOU o novo Almanaque de Astrologia 
Dirce Alves 2022, ano de Mercúrio. O que os 
astros indicam para sua vida profissional, 

afetiva, saúde, dinheiro e amor, Adquira já na mi- 
nha loja. Rua: Emiliano Perneta 30 - loja 21 Gale- 
ria Cezar Franco - centro Curitiba. Ligue e peça 
informações através do telefone (41) 3233-9138 
ou pelo whatsapp: (41) 99741-419 - Programa 
Bom Dia Astral de ja a sexta-feira na rádio 
Cultura AM 930 das 07h às 08h. wwwcultura930. 
com.br — live facebook e instagram Dirce Alves 
jornalista. www.dircealves.com.br 

Quem nasceu hoje - Terá facilidade para admi- 
nistrar, pois é uma pessoa capacitada. Sua chefia 
raramente será questionada, pois sabe o que é 
melhor para o grupo. Estará sempre rodeado da 
família e amigos. Arrojado, eficaz e inteligente. 

Alerta - Os escorpianos ficam no alerta até às 
9h14, e a indicação é para deixar para o período 
da tarde os acertos profissionais e pessoais. Após 
esse horário os cuidados serão dos sagitarianos 
nos próximos dois dias e meio. 

Seu dia será um tanto dificil no trabalho. Trans- 
forme os obstáculos em situações favoráveis. 
Oportunidade de organizar os negócios domésti- cos e sair para encontros de parentes. Não provo- 
que seu amor.C. 989 M.0598. 

Fase que o trabalho, negócios e novos empreen- 
dimentos encontram soluções aos problemas fi- 
nanceiros. Grande proteção espiritual. Melhora o 
relacionamento afetivo. Ótimo astral no la. 812. 
M.6870 

Conseguirá vencer s problemas profissionais ef. 
nanceiros. Excelente para compras, viagens e par. 
cerias com familiares. Ótimas energias envolvendo. 
a pessoa amada. Conte com Escorpião e Áries. C. 
S76M.2844 

O seu astral não poderia estar melhor. Fase de mais. 
carinhos e proteção para sua família. Positivo para 
removação na vida profissional Sai da rotina com seu 
amo 768 M.5156 

Dia que terá que resolver problemas familiares, 
isto pode incluir apoio financeiro a parentes. Você 
esta bem e deve esperar para breve mudanças no 
trabalho e negócios. Momentos felizes no amor. €. 
250M. 3485] 

Periodo que deve resolver problemas domésticos e 
incentivar a família. Apague mágoas do passado e 
viva interamente seus sentimentos. Melhora nos. 
negócios. Saiba administrar as amizades. C. 394 M. 
saio 

Nesta fase estará empenhado em realizar reformas. 
«compras para o lar. À chegada das festas de fim de 
ano traz a vontade de organizar este período com 
carinho com a família e seu amor. . 349 M. 8708 

Você estará livre do alerta às 9h14, e pode aceitar 
apoio de sócios e parentes. Mudanças nos negó- 
cios trarão o sucesso desejado. Entusiasmo com a 
pessoa amada. Entrada extra de dinheiro. C. 603 M. 

profiional 
Bee ecompras. Amor instável (016 M.4964 

Dia que estará um tanto fechado as novas realizações. 

“Nesta fase Vênus não dá aval nas finanças. Devagar 
“as suas exigências. Os planas de trabalho caminham. 
bem, e você deve dar apeio e não esperar soluções rá- 
pidas Amor elar neutros. 127 M. 7212 

Período positivo e ainda que possa enfrentar al- 
gue problemas, sua capacidade de ouvir e enten- 
der os problemas serão de grande valia. Não fique 
tenso por causa das Rnanças, eleve. Amor suave. 
CsTIM. 1020 
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EE 
TEDOUAVIDA 
(SBT) - 21H15. 
Samuel chega no escritório « 
encontra uma mensagem sig 
nificativa de Gabriela que o fã 
refletir e decide procurá-la pars 
consertar as coisas. Por outr 
lado, Pedro chega à empresa de 
Helena para se desculpar pelas 
fotos de seu casamento, mas el 
o rejeita e insulh 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Samuel disfarça e afirma a To 

que não conhecia Ambró. 
io nem Jorge. Isabel pede que 

Gastão lhe dê um filho. Samue 
fica aflito ao mentir para Pe 
dro. Vitória tem a idela de faze 
uma noite só de mulheres pará 
salvar o cassino, 

QUANTO MAIS VIDA MELHOR 
(GLOBO) - 19H35 
Flávia tenta fugir, mas acaba 
presa. Neném decide ajuda 
Flávia. Odete acorda doente 
e Juca trabalha em seu lugar 
Soraia provoca Tina durante « 

grão acha graça. Ne. 
ném visita Flávia na cadeia 

UM LUGARAO SOL 
(GLOBO) -21H 
Lara afirma a Noca que desco. 

dipe vai 
paris. Cechlia al 

que Felipe deix 
res ds caps ds 
ama tão netos a mudas 
at pras emana 

ETR 

= 

r | 
Prime Video 
lança trailer 
oficial da nova 
série 'Reacher 

O Prime Video lan- 
çou nessa quinta, dia 3 
o trailer oficial e o cartaz 
da nova série Original 
Amazon Reacher. Base- 
ada nas obras do auto! 
Lee Child e estrelando 
Alan Ritchson, a primeira 
temporada contará com 
oito episódios que serão 
lançados exclusivamente 
no Prime Video em 4 de 
fevereiro de 2022. Veja o 
trailer no link: [bit ly/rea- 
cherl54]. 8 

a fonnad dh e 



CESTAS DE 
5 opções deliciosas 
para você presentear 

seus familiares, amigos 
ecolaboradores. 

4 ) EM ATÉ 
” “ a B SEM JUROS* 
e CESTAS if” | NO CARTÃO CONDOR 

DE NATAL « E DEMAIS CARTÕES. 

Atendimento a empresas: (41) 3212.2090 
condorempresarial(Qcondor.com.br 

*Consulte condições em: www.condor.com.br/cestas-de-natal 


