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DA GRANDE CURITIBA Radares vão fiscalizar uso irregular 

(SENA) da faixa de ônibus em Curitiba A notícia no ponto 
(Página 5) 

Revitalização da Orla de Matinhos 
vai custar mais de R$ 500 milhões 

O Governo do Paraná divulgou ontem a empresa que vai executar as obras de recuperação 
da Orla de Matinhos, no Litoral. A obra é polêmica e sofreu ações na Justiça. (Página 4) 
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O Galo confirmou a vantagem aberta no primeiro jogo em Belo Horizonte e conquistou a zagueiro Luan fina 
Copa do Brasil com uma vitória de 2x1 sobre o Athletico, na noite de ontem, na Baixada. O título = 
deu a “tríplice coroa” ao time mineiro que também conquistou o Brasileirão e o Estadual. (Página 6) Raso 



grupor3a.com Quinta-feira, 16 de Dezembro de 2021 - edição 3.774 

E O 75 
Um passo em direção 

quim: Ro 

29-45. min máx á à 
à sociedade ara 

po de pessoas dispostas de confinamento, eles Mega Sena | Manhã. 
a disputar eleições, mes- precisam de programas | 4, | 1g 

2 está fazendo mo quealguns cominte- para recuperar a sanida- 
com que a classe política. resses escusos, de física e mental. — - 

esmere em especula- Mas o momento pede Governos de todas | Timemania 

tentar sobreviver às ur- ral e a classe política em empregar recursos e 
nas em outubro. Os po- particular dê um passo programas para aten- 

Os já têm uma ima- em direção à sociedade. der essa parte da po- 
gem prejudicada pa Crianças e idosos (os que pulação que hoje já é 
população em geral, a sobreviveram ao coro- a maioria, afinal, a po- 
culpa é deles próprios, navírus) necessitam de pulação brasileira e 
mas é preciso reconhe- uma atenção especial de velheceu. A saúde do 
cer que a T todos. Vítimas de violên- país depende da saúde | 09-10-12-1 
exige que exista um gru-. cia doméstica e de meses dessas pessoas. E 15-20-22-2: 

NNE OO ARA 

ca Fique Ligado 
Dúvidas sobre 
sintomas do 
coronavírus Frase 

do dia Ligar 192 

IMAGEMDODIA | (41) 3330-4414 
“A plateia só Carros de visitantes (sia Carrosde vitantes | (41) 99117-3500 

ntodendo nda manada debisomtes, | 0800-6444414 
Parque Nacional 
de Yellowstone, no 
Wyoming (EUA). 

Prime Video vai transmitir 
jogos da Copa do Brasil em 2022 Precisando 

Nelson Rodrigues 

se isso | conversar? O Prime Video anuncia nesta quarta- 
feira, dia 15, que vai transmitir a Copa do Serviço de escuta 
Brasil 2022. Esta é mais uma etapa para a e acolhimento - 
solidificação do serviço de streaming na TelePaz 
transmissão esportiva brasileira ao vivo, ariana 
além do canal Premiere. Peer etnai=) 

Através de um acordo com a Globo, que psicólogos 
sublicenciou a competição, membros Pri- 
me no Brasil terão acesso a 36 partidas da 3350-8500 
Copa do Brasil 2022 - que está planejada Atendimento 
para começar em 23 de fevereiro - sem custo à população 
adicional. Entre as partidas, 30 delas serão 
transmitidas exclusivamente no Prime Video 
entre a Primeira Fase e as Quartas de Final. 
Também serão exibidas seis partidas não ex- 
clusivas durante as semifinais e a fina 

3350-8200 
Atendimento aos. 
funcionários públicos 
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Os deputados confir 

tada pelo governo 

Reajuste para os servidores 
segue para sanção 
Proposta do Poder Executivo prevê aumento de 3% ao funcionalismo 

em débito, fora editado 
a Lei nº 19.912, de 2019, 
porém, sobretudo em 
função da crise ec 

ica, apei 

Os deputados aprova- dação final, a proposta pida em 2020 e 2021 em 
h nesta quarta-feira segue para a sanção ou função da pandemia, 

(15), na Assembleia Le- veto do Poder Executivo. como condição para o 
gislativa do Paraná, a Uma emenda apre- recebimento de verbas 
proposta do Poder Exe- sentada pelos deputa- fede an 
cutivo que reajusta o dos da Oposição que tenção dos serviços bá- parcela (2%) foi paga 
salário dos servidores clevava o índice para sicos para a população. Na época, o pagamen. 
estaduais com o Índice 6,39% foi rejeitada em — O reajuste, afirma o to da reposição salarial, 
de 3%. O projeto de lei plenário. De acordo com Governo leva em consi-  escalonado a 
729/2021 foi aprovado 
em segundo turno de 
votação e com a dis- 
pensa de votação da re- 

o Executivo, a proposta 
revê os termos da pro 
gramação implementa 
da em 2019 e interrom 

deração o cenário eco- . ria de 2% em 2020 e 1,5% 
nômico pós-pandemia. 2021 e 2022, com impac 
A fim de promover 0 pa. global estimado em 
gamento do valor ainda R$ 1,8 bilhão. E 

Dívidas de empresários de Curitiba ficam para 2023 

nesta quarta-feira (15), 
os vereadores da Câma 
ra Municipal de Curitiba 
(CMC) aprovaram prazo 

consigam se reerguer com a 
retomada econômica”, jus 
tificou Alexandre Leprevost 
(Solidariedade), autor da ini 

extra aos empresários ciativa, em parceria com Tico 
que foram multados por Kuzma (Pros), Mauro Bobato 
terem. descumprido as (Pode) e Serginho do Posto 
restrições sanitárias de. (DEM) 
cretadas pelo Executi Eu vi o sofrimento deles 
vo durante a pandemia. com a pandemia. Muitos não 
À ideia é que as multas suportaram a queda brusca 

no faturamento e acabaram 
fechando seus negócios, sen 
tindo-se culpados, pois não 
foram só suas famílias que 
foram prejudicadas, mas tam- 
bém as [dos empregados] que 
dependiam do trabalho para 
levar o sustento para dentro 
de casa. O desespero bate” 
relatou Leprevost. E 

aplicadas até o dia 10 
de dezembro deste ano 
só sejam cobradas de 
pois de 31 de dezembro 
de 2022, sem a aplica 
de juros e sem a i 
em dívida ativa. 

“A nossa intenção é 
dar um fôlego maior aos 
comerciantes e empre Os vereadores entenderam o drama 

provocado pela pandemia 

Projeto disciplina processo seletivo para despachantes 
A Assembleia Legislati 

va do Paraná aprovou nesta 
quarta-feira (15) o projeto de 
lei 741/2021 que disciplina a 
realização de processo seleti 
vo para o credenciamento de 

A lei estabelece que o De- 
partamento de Trânsito (De- 
tran) será responsável pelo 
concurso, credenciamento e 
supervisão de despachantes. 
Os deputados justificam que 

Despachantes de Trânsito. A a medida permitirá ampla 
proposta da nova legislação concorrência e vai propiciar a ] 
é de autoria dos deputados seleção de pessoal com “qua- 
Luiz Claudio Romanelli (PSB), lificação suficiente à presta- 
Ademar Traiano (PSDB), Ale- ão de serviços, em harmonia 

andre Curi (PSB) e Michele 
Caputo (PSDB). 

ao princípio constitucional da 
eficiência”. E 

Romanelli foi um dos autores 
da proposta aprovada 

Câmara conclui 
votação do orçamento 

Na manhã desta quar- 
ta-feira (15), o plenário 
da Câmara Municipal de 
Curitiba (CMC) fechou a 
votação do sistema orça- 
mentário para o pró: 
mo ano. Tanto à Lei Or- 
camentária Anual (LOA) 
quanto os ajustes na Lei 
de Diretrizes Orçamen- 
tárias (LDO) foram con- 
firmados em segundos 
turnos unânimes, com 
35 votos favoráveis, e se- 
rão encaminhados para 

o do Execu 
mensagem do P 

Plurianual (PPA) 
2025, planejam 

no começo deste mé 

sas despesas, de 

PPA e 
idas na LDO. 

Executivo, as ái 
mais devem rec 
cursos em 2022, sé ) 

a Saúde (R$ 
Edu 

415 bi) € 
nto do ação (R$ 1,7 bi). 

Município a médio pra- 
zo, já havia sido acatada 

A LOA é a programa- 
o anual de gastos e de 

receitas para custear es- 
ordo 

com as prioridades do 
s regras estabele- 

ara 2022, 

é estimada uma recei- 
ta de R$ 9,046 bilhões. 

Conforme a proposta do 
que 

ber re 
a 

Previdência (R$ 2,23 bi), 
a 

Os vereadores aprovaram o 
orçamento de R$ 9 bi para Curitiba 

Notas políticas 
Trabalhos encerrados 
A Assembleia Legislativa do Paraná encerrou 
nesta quarta-feira (15) seu último dia de vota- 
ções em Plenário em 2021 aprovando a propos- 
ta do Poder Executivo que institui o reajuste do 
piso salarial dos professores do Estado. O pro- 
jeto de lei complementar 12/2021 foi aprovado 
em segunda e terceira votações, e em redação 
final em três sessões plenárias, sendo uma ordi- 
nária e outras duas extraordinárias. 

Moro busca Temer 
Pré-candidato à Presidência pelo Podemos, 
o ex-juiz Sérgio Moro se aproximou do ex- 
presidente Michel Temer em uma tentativa 
de criar pontes com o MDB para a disputa em 
2022, Moro, que tem a Lava Jato como bandei- 
ra, enfrenta resistência para avançar em con- 
versas com partidos e lideranças que foram 
alvo da operação. Temer foi preso, em 2019, 
em ação da Lava Jato do Rio de Jan 

Universidades estaduais 
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou 
nesta terça-feira (14), em primeira discussão, 
o projeto do Poder Executivo que trata dos pa- 
râmetros de financiamento das Universidades 
Públicas Estaduais do Paraná, estabelecendo 
critérios para a eficiência da gestão universi- 
tária. Na segunda discussão em plenário o pro- 
jeto recebeu emendas e retornou para análise 
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). E 

oral do Cirik 



A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) descentraliza 

nesta quarta-feira (15) por 
via terrestre, 201041 vaci- 
nas contra a Covid-19 para 
as suas Regionais no Para- 
né. Os imunizantes são re- 
ferentes às 724 e 73º pautas 
do Ministério da Saúde. 

Desse total, 196.100 são 
vacinas da Janssen para 
dose de reforço da popula- 
ção em geral acima de 18 
anos e de fronteira. Outras 
63.576 vacinas Pfizer/BioN- 
Tech serão distribuídas por 

grupor3a com 
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Governo anuncia consórcio 
vencedor paca Orla de Matinhos 
O Consórcio Sambaqui 

O Governo do Paraná E = 

divulgou nesta quarta- 
«feira (15) o resultado 
da análise dos recursos 
impetrados pelos con- 
sórcios participantes no 
processo de licitação para 
contratação de empre: 
especializada para execu- 
ção da obra de Recupera- 
ção da Orla de Matinhos, 
no Litoral, Foi considera- 
do vencedor o Consórcio 
Sambaqui. A decisão foi 
divulgada no Diário Ofi- 
cial, atendendo a legisla- 
ção estadual e federal 

Os recursos foram im- petrados pelos Consgr.. MM Ora de Matinhos deverá passar por obras de modernização 

cios Sambaqui e Nova especificações, memo- preço. cio das obras. O prazo de 
Matinhos, ambos habi-  riais descritivos, demais A próxima etapa, que conclusão das melhoria 
litados no processo de elementos técnicos ins-- deve acontecer nos pró- no Litoral, por parte da 
licitação. A análise con- trutores e anexos da ximos dias, é a publica- empresa vencedora da 
siderou os projetos, pla- Concorrência Pública nº ção da homologação do o, será de 32 meses 
nilha orçamentária de (02/2021. A lici resultado pelo IAT e a di- ir da ordem de ser: 
referência, cronograma,  guiu o critério de menor  vulgação da data de iní- viço. 
ODOR OEA GAARA 

PRF apreende R$ 1,5 milhão 
— 

em maconha no Paraná 

À romena em duasações da poa 

A Polícia Rodoviária Fe- No compartimento de 
deral (PRF) apreendeu 730 carga, por baixo das caixas de 
quilos de maconha em duas . verduras, foram encontrados 
ações nesta terça (14) no Pa. fardos de maconha, totalizan 
raná. O prejuízo para o nar- — do 430 quilos dadroga. 
corráfico foidemaisdeR$ 1,5 As 21h, outra equipe rea 
milhão. lizava um trabalho de fiscali 

Em Comélio Procópio, zação em Quatro Pontes (PR), 
uma equipe da Polícia Rodo- quando os agentes deram 
viária Federal deu ordem de . ordem de parada ao cond 
parada a um caminhão com . tor de um GM/Ágie de cor 
placas de Taquarituba (SP), prata. Dentro do carro foram 

dentgumeacadede Nor de maca estao | Klabin vai investir 

A indústria vai contribuir para a Pppesiedomsiç r 

Pr qias Ega 
R$ 450 milhões nos 

Comércio pode se credenciar | campos Gerais 
para vendas ao Comida Boa adm GE, pan 

Estabelecimentos comer- 
iais de todos os municípios 

do Paraná podem fazer o 
credenciamento para venda 
de produtos aos. beneficiá- 
rios do Cartão Comida Boa. 
O programa de transferência 
de renda do Governo do Esta- 
do vai destinar R$ 80 por mês 
a cerca de 90 mil famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social do Paraná para a com- 
pra de alimentos, produtos 
de higiene e outros itens de 

Ria Roi io fia 

necessidade básica. 
Até agora, cerca de 4,8 mil 

estabelecimentos, nos 399 
municípios, já estão cadastra- 
dos. A ideia é ampliar ainda 
mais a abrangência do pro- 
grama, tanto para incentivar 
a economia local como para 
facilitar as compras dos usuá- 
rios, que podem frequentar o 
comércio próximo à sua casa. 
Podem participar  estabele- 
cimentos de qualquer porte, 
merceariase mercados. 

papéis para embalagens . em obras de infraestrutu- 
e embalagens de papel ra nas cidades próximas à 
do Brasil, concluiu nes-suaoperação. 
ta quarta-feira (15) mais “Esse é o maior investi- 
uma parceria com o Pa- mento em infraestrutura 
raná. O governador Carlos . na região dos Campos Ge- 
Massa Ratinho Junior e a  rais nos últimos 30 anos. 
empresa, que está imple- A infraestrutura dá uma 
mentando um projeto de. resposta rápida ao desen- 
expansão na região dos . volvimento econômico de 
Campos Gerais, com ains- uma cidade: naturalmen- 
talação de duas máquinas te, novos investimentos 
de papel (Projeto Puma começam a acontecer na 
1), assinaram um termo região”, afirmou o gover- 
de acordo que estabele- . nador. BR píais de 4,5 estabelecimentos já estão credenciados 
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Radares vão fiscalizar uso = 

irregular da faixa de ônibus 

Experiência será implantada ante: de aplicar as multas [iz 

A correta utilização 
de trechos de vias que 
contam com faixa de 
trânsito exclusiva para 
a passagem do ônibus 
será fiscalizada pelo 
stema de fiscaliza- 

ção eletrônica, em 
las de instalação em 
diversos pontos da ci- 
dade. 

implantadas em 
oito vias da cidade, 
s faixas exclusivas 

permitem otimizar 

À Hoje foram desativados mais 20 leitos 
BA Gceniermariaexctusivos para Covid-19 

Número de casos 

ativos de Covid-19 
cai para 864 

A Secretaria Municipal . testaram positivo para a 
o tempo de desloca- da Saúde de Curitiba re-. covid-19 desde o início 
mento para quem uti- gistrou, nesta quarta-fei- . da pandemia, dos quais 

iza O transporte cole- a ra (15/12), 34 novos casos 290.404 estão liberados 
se objetivo é GO NVENIS. " de covid-19 e dois óbitos . do isolamento e sem sin- 

terrompido quando de moradores da cidade tomas da doença. São 
vefculos de, passelo infectados pelo novo co- B84 casos ativos na cida- 
des faixa, ars nesa ronavírus. Um destes óbi- de, correspondentes ao 
o AE HOINCO “EOIR tos ocorreu nas últimas número de pessoas com 
NIOE CRIOUimEnta 48 horas. As vítimas são — potencial de transmissão 
A a a dino dois homens, de 35 e 74 dovírus. argumenta a superin ) 
tendente de Trânsito, anos. Até o momento fo- — Ataxadeocupação dos 
Rosangela Battistella. ram contabilizadas 7.810 cem leitos de UTI SUS 

O veiculo de passeio E E E E ; mortes na cidade provo- exclusivos para covid-19 
pode acessar a faixa Ou realizar conversão Ainda não há data tão previstos na cadas pela doença neste . está em 31%. Restam 69 
exclusiva quando for para ruas transversais, para ligação de rada- gramação da período de pandemia. leitos livres. Dos 94 leitos 
entrar em uma para sempre no trecho com res em trechos com tendência de Com êo novos Gases, de enfermarias SUS (co 
gem, em um estabe. inha tacejada pinta-. faixas exclusivas para (Setran) para os prósi- | confimados, 238078. Vd19 está em 43%, Há 
fecimento — comercial da no asfalto. ônibus, mas eles es- mos meses. secar RE comido lenço 
DOES OVER 

Os novos convocados foram 
vacinados com a primeira dose da Pfizer E nos contras rã contratos de sesrmses 

Mais de 1,5 mil se 

inscrevem no PSS 

para a Saúde 
A Fundação Estatal de. atuação em ecografia vas- 

Atenção à Saúde (Feas)  cular com Doppler); mé- 
ivulgou nesta quarta- dico  gastroenterologista; 

feira (15/12) a relação engenheiro de segurança 
provisória de inscritos no do trabalho e terapeuta 
Processo Seletivo Simplifi- ocupacional. 
cado (PS$) 03/21. No total, A previsão, segundo o 
foram recebidas 1.589 ins- — edital, é que a classífica- 
crições. A maior procura ção provisória dos inscri- 
foi pelas vagas de enfer- tos saia nesta sexta-feira 
magem: 957 candidatos (17/12) e a classificação 

final seja publicada no site 
enfermeiro. da Feas na próxima quar- 

O PSS também tem va- ta, (22/12). À contratação 

Curitiba divulga 
cronograma completo 
da segunda dose 

A Secretaria Municipal da. e 17 de dezembro. Parte do 
Saúde (SMS) divulgao crono- grupo é de pessoas que estão 
grama completo para aplica-. tendo a sua segunda dose an 
cão da segunda dose da vaci- — tecipada. 
na contra covid-19. Comessa “Como temos vacinas em 
convocação, Curitiba conclui. estoque vamos divulgar toda 
o chamamento de toda a po- a agenda da vacinação pars 
pulação elegível para segunda. queas pessoas possamsepro- 
dose da vacina contra a co- gramar e assim também con 
vid-19, pessoas com 12 anos. seguimos concluir o esquema 
oumais. vacinal de todos”, orienta a 

Os novos convocados fo-— superintendente de Gestão 
ram vacinados com a primei. da SMS, Flávia Quadros. Não 
ra dose de Pfizer entre os dias. estão sendo convocadas para 

gas para médico; médico será emergencial e por seis 4 12 de novembro e coma . a antecipação pessoas que à 
uiatra; médico cirur- meses, período que pode primeira dose de Coronavac — segunda dose não atenderiao 

gião vascular (com área de. ser renovado. E entre os dias 26 de novembro intervalo mínimo:m 

E PR rea pr Ni 
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Galo conqu 

Gol anulado do Athletico no cor 
Nem mesmo a grande 

vantagem aberta pelo Galo 
no Mineirão, no primeiro 
jogo, impediu a polêmica 
no segundo jogo da decisão 
da Copa do Brasil na noite 
de ontem, na Baixada, A 
vitória dos mineiros por 2 
x 1 confirmou a vantagem, 
mas um gol anulado do Fu- 
racão no começo do jogo 
causou polêmica. A arbitra- 

gem viu um toque de mão 
de Pedro Rocha no gol mar- 
cado antes dos 20 minutos, 
o que daria uma esperança 
a mais aos rubro-negros. 
No entanto, logo depois do 
gol anulado, o Atlético Mi- 
neiro aproveitou um erro 
do meio-campo parana- 
ense e marcou o primeiro 
gol com o Keno. Depois 
disso, o jogo foi marca 

Cr) VERDÃO] 
Divulgação! Corda 

E sãos ispar ostra piso ano 

Goleiros da base 
do Coritiba são 
emprestados 

Nessa semana, a di- a jogar no time alagoano. 
retoria do Coritiba além 
de acertar renovações e 
iniciar negociações por 
reforços, também está 
resolvendo situações de 
empréstimos de atletas 
para outros clubes. São os 
casos dos goleiros Arthur 
e Marcão, que já tiveram 
chances no elenco prin- 
cipal. 

O goleiro Arthur, de 24 
anos, vai seguir no CRB, 
onde estava desde julho 
deste ano e não chegou 

o oii ia 

No Verdão, o atleta fez 
duas partidas, ambas pelo 
Estadual desse ano e tem 
contrato até o dezembro 
de 2023. 

Marcão, de 21 anos, 
por sua vez, foi cedido ao 
Rio Branco para a disputa 
do Paranaense 2022. Este 
ano, ele jogou no profis- 
sional apenas uma vez 
pelo Estadual e ainda jo- 
gou no Brasileirão de As- 
pirantes. Seu contrato vai 
até o final de 20238 

do por lances ríspidos e 
discussões entre os joga 
dores dentro de campo. 
Na segunda etapa, o Ru- 
bro-Negro se jogou com 
todas as forças ao ataque, 
até porque não tinha ou- 
tra altemativa. Com isso, 
o Galo ficou com a chance 
do contra-ataque e em uma 
dessas investidas, o arti- 
lheiro Hulk recebeu livre e 

ço do jogo causou polêr 

ista a Copa 
do Brasil em jogo nervoso 

tocou por cobertura sobre 
o goleiro Santos. Jaderson 
ainda descontou para o 
Atletico no fim do jogo. 
O jogo marcou o encerra- 
mento da temporada de 
2021 do futebol brasileiro, 
com o Arético meineiro 
terminando com a tríplice 
coroa: Campeonato Minei- 
ro, Campeonato Brasileiro 
eCopado Brasil. E 

[os , 
pt TRICOLOR 

Luan chega a um 
acordo e renova 
com o Par: 

O Paraná conseguiu 
definir a situação de mais 
um jogador que já estava 
no elenco. O desfecho foi 
positivo para o Tricolor já 
que chegou a um acor- 
do com o zagueiro Luan 
para a permanência do 
atleta até o final da Série 
D do Campeonato Brasi- 
leiro. Portanto, além de 
disputar a quarta divisão, 
o defensor vai atuar no 
Estadual e Copa do Bra- 
sil. 

aná Clube 
Luan é volante de 01 

gem e foi bem nas tú 
mas rodadas da Série C 
atuando como zagueiro. 
Aos 32 anos, o atleta será 
um dos principais joga- 
dores do time comanda- 
do pelo treinador Jorge 
Ferreira em todas compe. 
tições que o Tricolor terá 
na próxima temporada e 
claro com objetivo de le- 
var à equipe paranista de 
volta a terceira divisão do 
futebol nacional 

odeio Sanches! 

Luan é volante de origem e foi bem nas. 
ARA Girimas rocadas a: Catuando como zagueiro 

Ascinco 

primeiros dias do ano, isso 
vem desde. 1969, quando 
surgiu no calendário do 
futebol brasileiro e que de- 
pois passou a ser a Copa de 
São Paulo de Juniores, des- 
de 1981. Hoje é considerada 
como Copinha que con- 
grega dezenas e dezenas de 
times por esse pais afora. 
O futebol paranaense sem- 
pre participou e em algu- 
mas ocasiões chegou bem. 
perto de ganhar essa taça. 
Na verdade nua e crua esse 
torneio classificatório com 
mais de 100 times no final 
das contas foi elaborado 
para uma recomendação 
da utilização de garotos da 

o 

mais do Capitão 

Esportes 

E 
Capitão Hidalgo 

acapitaleimterior do Estado 
e Interior de São Paulo. 

Passo, então, a dispo- 
sição das equipes parana- 
enses em seus grupos para, 
esse torneio. No Grupo 8, 
com sede em Araraquara, 
teremos o Operário Ponta 
Grossa, que enfrentará San- 
tos, Rondonópolis, e Fer- 
roviária. No Grupo 12, em 
Araras, teremos O Furacão, 
Velo Clube, União São João 
de Araras, e um time de To- poe 
a sede será em São Paulo, 
Estádio do Nacional, Capi- 
variano, o próprio Nacional 
eoReal. 

Ouvi uma entrevista dos 
amigos do Coxanautas, com 
o vice-presidente do Coriti-| 
ba, Glenn Stenger, falando 
com entusiasmo, mas, com 
os pés no chão, dando as de- 
vidas explicações a respeito 
dessa oportunidade dosclu- 
bes aderirem esse projeto 
que virou lei, na abertura de 
Clube-Empresa, com a cria- 
ção da Sociedade Anônima 
do Futebol, com previsão 
de melhoras no compor- 
tamento administrativo e 
financeiro. Na verdade será 
um assunto diário de mui- 
tosclubes. 

Lembre-se que: O me- 
lhorda vida ésua história. m 

Divlgaçã 

b ] 

a 
Fluminense anuncia . 
retorno do técnico:Abel"& 
Braga para a 4º passagem 

O Fluminense anunciou 
nesta quarta-feira 0 retomo 
do técnico Abel Braga para 
a próxima temporada. Essa 
será a quarta passagem de 
Abel pela equipe carioca. 

O comandante chega ao 
Flu junto aos arniliares Leo- 
mir de Souza e Ricardo Col- 
bachini. Marcão, que dirigiu 
O time na reta final do Cam- 
peonato. Brasileiro, retoma 

ao posto de auliar-perma- 
nente, 

No comando do Tricolor 
das Laranjeiras, Abel con 
quistou o Campeonato Bra 
sileiro (2012) e o Campeo- 
natos Cariocas (2005 e 2012) 
Além disso, Abelão é o segun 
do treinador com mais jogos 
na história do clube, com 
328 partidas, atrás apenas de 
Zezé Moreira (474). 
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América-MG anuncia 

saída de Bauermann, 

que vai para o Santos 

Curry é o maior arremessador 

detrês pontos da história da NBA 
Astro chegou às 2.974 cestas do perímetro em temporadas regulares 

o América-MG 

anunciou a saída 
de quatro jogadores 
nesta quarta-feira e 
o destaque foi para a 
dispensa do zagueiro 
Eduardo Bauermann, 
que tem pré-contrato 
com o Santos, Além 
dele, Anderson, Alan 
Ruschel e Ribamar 
também não seguem 
no Coelho na próxi- 
ma temporada. 

Bauermann é 
aguardado na Vila 
Belmiro em 2022. Ele 
tinha contrato com 

o América-MG até o 
fim deste ano e a dire- 

toria mineira decidiu 

não renovar com o 

jogador. 
O zagueiro tam- 

bém teve procura de 
outros clubes. Um 
time do Japão sondou 
Eduardo e a oferta foi 
de 500 mil dólares 
(R$ 27 milhões na 
cotação atual), mas a 
oferta não agradou. 

A princípio, a ideia 
do Peixe é ter Bauer- 
mann na pré-tem- 
porada. A negocia- 
ção foi feita pelo por 
André Mazzuco, ex- 
diretor executivo do 
Santos. 

Divulgação 

O América-MG anunciou a saída 
de quatro jogadores nesta quarta-feira 

devid 
cardíacos 

O atacante Sergio “Kun” 
Agiero, de 33 anos, anunciou 
sua aposentadoria precoce 
dos gramados devido a pro- 
blemas cardíacos. 

Emocionado e chorando 

muito, O jogador do Barce- 
lona explicou sua decisão 
durante coletiva de imprensa 
no gramado do Camp Nou, 
na qual esteve acompanhado 
do presidente Joan Laporta. 

Todo elenco e comissão 

enica do clube catalão tam- 

| am 

Divulgação 

assim como o técnico Pep 
Guardiola e vários jogadores. 
do Manchester City, além de 
familiares do agora ex-atleta. 

“Essa coletiva é para co- 
municar que estou parando 
de jogar futebol profissional. 
São momentos muito diff 
ceis, mas ainda estou muito 
feliz com a decisão que to- 
mei, Em primeiro lugar está 
a minha saúde por causa do 
problema que tive há um 
mês”, disse Agilero, choran- 
domuitom 

O melhor arremessador da história da 
NBA também é, agora, o recordista de ces- 
tas de três pontos em temporadas regulares. 

Stephen Curry não demorou mais do que 
cinco minutos do duelo contra o New York 
Knicks, na noite desta terça-feira, no Madi- 
son Square Garden, para acertar duas vezes 
nostrês primeiros arremessos. 

Ele quebrou o recorde de Ray Allen, que 
era de 2.973. Ao fim do jogo, chegou a 2.977, 
eos Warriors venceram por 105 a 96. 

Com a arena em polvorosa, o astro viveu 
e ofereceu momentos de emoção na sequ- 
ência. Um tempo foi pedido e Curry teve a 
oportunidade de abraçar Ray Allen, que de- 
tinha o recorde desde fevereiro de 2011; seu 
pai, Dell Curry, ex-jogador e ídolo do Char- 
lotte Hormets; Draymond Green, o compa- 
nheiro que mais deu assistências para suas 
cestas na carreira; e o técnico Steve Kerr- re- 
cordista em aproveitamento de arremessos 
detrês na história da NBA 8 

Curry quebrou o recorde de 

DANADOS DOORS 

Corinthians traz de volta 

Ray Allen, que era de 2.973 e agora soma 

Divaçã 

O 

o meio-campista e ídolo Paulinho 
O Corintt 

anunciou a vo eio- 
-campista Paulinho na 
manha desta quarta-feira. 
Além da contratação do 
jogador de 33 anos, o time 

inegro confirmou tam- 
bém um acordo de patro- 
cínio com o Grupo Taunsa, 
narca nacional do setor 

agro. 
Após fazer muito sus- 

pense por meio de suas re- 
o Corinthians 

enfim 

g 

OTimão transmitiu no Instagrama 
chegada de Paulinho ao Parque São Jorge 

caminhão e cumpri 
ntou 0 presidente Dui. 

lio Monteiro Alves com um 
longo abraço. 

Em sua bem 

pista marcou 
167 partidas. Com a cami 
sa do time alvinegro, Pau 
linho conquistou o Cam 
peonato Brasileiro (2011) 
o Paulista (2013), a Libe 
tadores (2012) e o Mundia 
(2012). 

Grêmio define que 

Rafinha, Diego Souza e 

Cortez não ficam em 2022 

Divulgação 

Nesta quarta-feira, o Grê 
mio comunicou, através de 
suas redes sociais, as saídas 
de Rafinha, Diego Souza e 
Bruno Cortez. O trio não terá 
os contratos renovados para 
a temporada de 2022. Com 
vínculosatéo final deste ano, 
os atletas deixarão a equi 

Após a queda para a Série 
B, muito se questionou sobre 
o planejamento do Tricolor 
para 2022 e a diretoria já co- 
meçou a trabalhar na mon- 
tagem do elenco, liberando 
jogadores. 

Recentemente, Rafinha 
não havia confirmado seu 
futuro, mas chegou a se 
prontificar a reduzir o salário 
para permanecer na equipe, 
dizendo que estava disposto 
ajudar 

Os futuros de outros jo- 
gadores ainda são incertos, 
maso clube já iniciou a refor. 
mulação do plantel. Segundo 
Denis Abrahão, vice-presi- 
dente do clube, o atacante 
Douglas Costa dificilmente 
permanecerá no clube para 
20228 BM sosorraesiáora os pianos do mistos Gaúcho 

Editora Jornal do Ônibus 



ES] Araucária 
comunicado 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 033/2021 
OBJETO; Contratação de empresa de engenharia para 
das seguintes vias conforme descrição do objeto (BAIRRO BARIGUI) 
Pavimentação das ruas Rua José Lemos e a Rua Podro Chempeck lo. 
calizadas no Bairro Barigui. Pavimentação em CBUQ de 4.484 Som: 
sendo 8654 tm de extensão, incluindo ainda os serviços de teraplena- 
gem, base e aub-base, rovestmênto, meio-fo, sajeta, serviços de urba. 
zação, iralização do trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e pia 
[cas de comunicação visual nos termos estabelecidos no Edital e seus 
Anexos. Face à solcitação da SMOP — Secretaria Municipal de Obras 
Públicas o Transportes — Ofício nº 909/2021 - PLE Nº 1281192021 
FICA SUSPENSA a licitação em epigrafe, afm de que se proceda no- 
|cessária coreção dos projetos relacionados aos serviços a serem exe- 
cutados. Escolmados os vícios em referência e permanecendo inte- 
resse público, o edital em apreço será REPUBLICADO, ocasião em 
que, respeitado o prazo legal de publicidade, será determinada 
nova data para protocolo e abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta, O presente comunicado deverá sor publicado em todos 9slo- 
[cais onde sa deu a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, além de veicu- 
ado no sto eletrônico da Prefeitura de Araucária, juntamente com o edi. 
il completo. 

PUBLIQUE-SE 
Prefeitura do Municipio de Araucária, 14 de Dezembro de 2021 

AIRTON MOREIRA PINTO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e 

Serviços de Engenharia 

SI Araucária 
EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA Nº: 116/2021 PROCESSO LICITATÓRIO ht: 49 4702021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 20/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): CONTRACTUS. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPUIMP nº 80,017 8901009189. OBJETO: O presente CONTRATO 
tom por oba a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARÁ CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA MULHER (CRAM, conforme condiõos o spoclicaçõos conslntos no el da Concortncia Put ca nº 292021 sous anexos. DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará am razão da ol anocição dos serviços contratados, a quanta globo de 
R$ 1.993.294,92 (um milhão, novecentos e noventa e trás mil. duzentos a noventa a quato rei noventa doe centavos), DO PRAZO: O pra 
zo de vigência da presente contrato 4 de 18 (dezolo) meses, contados 
da data da sua publicação, CONTRATO ASSINADO EM: 14 do dezem- 
bra do 2021 

Prefolura do Municipio de Araucária, 18 do dezembro de 2021. 
LEONICE LARA LACERDA. 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ES asavcáia 
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ti4 / 

2021 PROCESSO: 110758-2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPUIMF sob o 
nº 00.360.308/0001-04. OBJETO: | - OBJETO DO CONTRATO DE 
PRESTACÃO DE SERVICOS 1 - O presenta Contrato tem por objetivo a 
prestacao de servicos Oficha de Capactacao em Engenharia de Cus. 
tos, na modalidade a distancia, no ambito da “Caixa Políicas Publicas”, 
conforme espocificado nos * Anexo | — Detalhamento dos Servicos” e 
“Anexo 1 - Dalalhamento dos Precos”, senda esses anexos intagrantos. 
deste Contrato 1.1 - A referida Oficina de Capaciacao preve carga ho 
raria de 30 horas. sendo: 1.2 — O detalhamento dos servicos a serem 
prestados pela CONTRATADA, bem como a documentacao a ser apre- 
sentada pelo CONTRATANTE, constam no “Anexo | - Detalhamento dos. 
Servicos”, 1.3 - O preco dos servicos e o relatorio que formaliza a entre- 
ga dos servicos ao CONTRATANTE, constam no “Anexo Il - Detaha 
manto dos Precos”. OBS. À labela citada encontra-se disponível, nt. 
ralmente, no diário oficial eletrônica do municipio, ste: hos! 
aalende nel?og=(iaoofcial, para consulta e impressão. DA 
CIA: O presente contrato tera a duracao 08 (seis) mases, a contar de 
sua assinatura, podendo sar prorrogado ate o limits de 60 (sessenta) 
meses, mediante termos aditivos. CONTRATO ASSINADO EM: 13 de 
dezambro de 2021 

Prefoilura do Município de Araucária 15 de dezembro de 2021, 
“Samuel Almeido da Siva 

“Secretario Municipal de Planejamento 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

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

EP PR E 

EXTRATO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO + B7rzoNS 

Engenharia e Medicina de Segurança do Trabalho e Saúde 

Administração, Finanças e Planejamento e seus ANEXOS, que 
ficam fazendo parte. integrante do presente em todos. os seus 
tens e condições. 
OBJETO DO ADITIVO: O presente tormo aditivo tem como objeto 
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato fimado entre as partes. 
nos termos previstos em sua “CLÁUSULA QUARTA - DA 
VIGENCIA E DOS PRAZOS” do contrato ora renovado. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 
76.105 S68000-39. 
CONTRATADO: PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO 
TRABALHO LTDA - CNPJ sob no 17.431.088/0001-07 
PRAZO: fica prorrogada a do contrato por 12 (daze) 
meses, a contar a part da 17/12/2021 até 17/12/2022. 
DO VALOR: Pelo presente termo aditivo, o valor contratado 

“o mesimo pactuado anteriormente o valor mensal de 
R$ 12.400,00 (Doze mi e quatrocentos reais). totalizando R$ 148 
800.00 (Cento e quarenta e to mi, olocentos reais) 
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo ativo decorre de 
autorização do Prefeio Municipal Sr. Loreno Bemardo Tolardo, 
exarada no Processo administrativo nº 164842021, no amparo 
loga! no artigo 65 Inciso |, alinea b e artigo art 87, Il da Lei 
n'8.666/93, Parecer Jurídico nº 387/2021 
DATA DE ASSINATURA: 10 de dezembro de 2021 

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO REAJUSTE do Contrato nº 
782020 
OBJETO: contratação de empresa para urbanização da Praça 
Colônia Maria José no município de Quatro Barras, devidamente 
autorizado pelo Processo Lictatixio Concorrência nº 03/2020. 
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aii tem como objeto 
o reajuste, afim de preservar a contraprestação devida à contratada 
do processo inflacionário, alravês do indice INCC. (Índice Nacional 
Gusto da Construção - Fonte:FGV) que teve um indica acumulado 
no período (Maio/2020 a Out2021) de 19,34%, 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 
76.105 588000139. 
CONTRATADO: HEFER CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, CNPJ sob 
nº78.404.795/0001.90 
DO VALOR REAJUSTE Polo presente termo aditivo, fica 
reajustado o valor original do Contrato em R$ 43.372,55 (Quarenta 
é trbs mi, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco 
centavos). 
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente torno activo decorre de 
autorização do Sr. Prefeito Municipal Lorano Bemardo Tolardo, 
exarada no processo admnisratvo nº 15.118/2021, com parecor 
Jurídico 379/2021 com amparo legal no art. 40, inciso Xi, e art 55, 
Ínciso Ml da je 8686/93. 
DATA DE ASSINATURA: 06 de dezembro de 2021 

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO 
CONTRATO nº 81/2019 

OBJETO: Contatação de empresa para locação de impressoras, 
mulfuncionars o scanners, com assestância tácrvca e reposição de 
lodas as peças e suprimentos (esceto papel), devidamente 
autorizado pelo Processo Lictatório Pregão Presencial nº 582019. 
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo adiivo tem como objeto: 
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado entre as partes. 
nos temos previstos em sua “CLÁUSULA QUARTA - DA 
VIGENCIA E DOS PRAZOS” do contrato ora renovado, bem como 
a concessão do reajuste airavés do indice Nacional de preço so 
consumidor amplo (IPCA). nos termos previstos em sua 
“CLÂUSULA DÉCIMA — DA ALTERAÇÃO DE PREÇO” 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 
76.105 5680001-39. 
CONTRATADO: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA, CNP sob nº84.968.874/0001-27 
DA PRORROGAÇÃO o contrato cra renovado, por mais 12 (doze) 
meses. prorroga-se a vigência do contrato de 08/122021 a 
ogrtanozz 
DO VALOR REAJUSTE - O Valor Global passará de R$ 
520.999,92 para de R$ 576.604,88 (quinhentos e setenta e sois mi 
seiscentos e quatro reais e sessenta e cito centavos). através do 
índice Nacional de preço ao consumidor amplo (IPCA), de 
10 6727% 
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo ativo decorre de 
autorização do Prefeito Municipal Sº Loreno Bemardo Tolardo o a 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 
Processo Administrativo 1461112021, sob amparo legal do artigo 57 
Ínciso IDA Lei nº 8666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 03 de dezembro de 2021 

Os principais sintomas 
do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE ou 
DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS nº 38/2021 

OBJETO: o registro de preço para eventual necessidade do 
contratação de empresa para fomecimenta de recargas do gás GLP 
à ho. item fracassado do Pregão nº 05/2021, para atender o 
consumo das Secistarias desta Prefelura, devidamente autorizado 
pelo Processo — Licitatório Pregão? 26/2021, — confome 
especificações, previsões e exigências do Esital do certame 
supracitado. 
OBJETO DO ADITIVO: Em face da elevação do preços e 
negociação empreendida entro as partes, tendo como baso o 
disposto no art 4º, Vil, e 18' ao 18º do Decreto Municipal nº 
3.41/2013, e alínea “d” do inciso 1 do caput do art. 65 da Lei nº 
B.666/93, o presente lermo avo altera o valor unitário e total para. 
os itens 1 e 2, com o saldo remanescente da quantidade, passando 
a vigorar com a seguinte redação: 

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNP) 
E COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI EPP - 

CNPJ: 04.510.465/0001-43 
DO REEQUILÍBRIO - O valor deste adiivo, fica estabelecido o 
resquiltrio econômico de valor, para os itens: 1 e 2, com o saldo 
remanescente com o da quantidade, totalizando o acréscimo de R$. 
37.62.02 (tinta e sete mi e soiscentos « cinquenta e dois reais e 
dois centavos), 
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de Resquilbrio 
decorre de autorização do prefeito Municipal St Loreno Bemardo 
Tolardo, exarada no Processo administrativo n'13048/2021, com 
Parecer Jurídico, 386/2021 e no amparo legal nos artigos 17, 1 
18. de Decreto Municipal nº 7.892/2013 o artigo“ artigo 65,1 
“da Loin'B66693. 
DATA DE ASSINATURA: 10 de dezembro de 2021 

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS n' 29/2021 

OBJETO: Registro de proço para eventual necessidado de 
aquisição de alimentos — pereciveis. 
horiutigranieiros) em 
“secretarias. municipais, devidamente autorizada pelo Processo 
Lictatório Pregão nº 03/2021, conforme especificações, provi 
“engências do Edltal do cortamo supracitado. 
OBJETO DO ADITIVO: Em face da elevação de preços e 
negociação empreendida entra as partes, tendo como base o 
disposto no art. 18º, 17 e 18, da decreto Municipal nº 3111/2013, 
alínea "4º do inciso Il do caput do art. 65 do Lei nº 8,666/93, o 
presente termo adiivo aitera os valor unitário a total do item 48, 
53,50,68. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ 
76,105 568/0001-39, 
CONTRATADO: E, LAZZAROTIO & CIA LTDA, Grp): 
09.045.155/0001-19 
DO REEQUILÍBRIO: O valor deste aditivo, fica 
roequiltvrio econômico do R$ 176.278,03 (cento o se 
duzentos e setenta e nove reais o ts centavos) 
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de Resquilirio 
decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Loreno Bernardo 

tivo nº 1373672021, 
no amparo logal hos art. 16º, 17, 

19, do decreto Municipal nº 3.111/2013, 6 alinea "do Inolso 
do caput do art. 65 da Loin” 8,666/93 
DATA DE ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021 

Câmara Municipal 
Quatro Barras | Paraná 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/21 
HOMOLOGAÇÃO: os/tar2021 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
continuados de fornecimento do Ink do inlomet dedicado, com 
simetria de banda de 100% (ful cuples), com conexão 
exclusivamente por fibra óptica, com velocidade mínima do 100 
Meps na Câmara Municipal de Quairo Barras, conforme 
especificações contidas na Termo de Referências (Anexo 01) do 
referido Edital 
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS. 
(CONTRATADA: CBX SERVICOS DE INTERNET LTDA. 
Lote 1: Serviço de conexão com a Intemet, com as soguintos 
caracteristicas minimas:1, Conexão Fibra úplica; 2, Velocidado de 
download: 100 Mbps; 3. Velocidade de upload: 100 Mbps; 4, 
Fomecimento de equipamento para distribuir a conexão que chega 
por fibra para a rede intema da Cámara Municipal, 5. Fomecer 
serviço de 08 (oo) IP's Fixos: 6. Garantia de velocidade minima de 
100% da velocidade Proponente e Instalação e configuração de ink 
de internet até o equipamento de acessos, por cabo de fbra álica, 
incluindo o fornecimento, a passagem dos cabos de fibra ótica 
(oxtermalinterna) até o equipamento, bem como todos os demais 
materiais, produtos e serviços que forem necessários, 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 8,070.00 (oito mil e setenta 

 3.3.90.40.00.00.00,00,0001 — 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Câmara Municipal de Quatro Barras, 09 de dezembro de 2021 

ANTONIO CEZAR CREPLIVE 
Presidente em exercício da Câmara Municipal de Quatro Barras 



Brasil 
Publicidade Legal 

Câmara Municipal 
Quatro Barras | Paraná 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10124 
HOMOLOGAÇÃO; 15/12/2021 OBJETO: Contatação de empresa pari prestação de seniços 
contnundos especializada na prestação de sarvço Ielelónco fixo 
comulado (STFC) para ligações fuo-ixo é fo-móvel, com serviço SEE 
de discagem direta a ramal (DDR), com franquia limitada para Publicação qualquer operadora do Bras, na modalidade local a longa distância Pal (DN para aundnanto aos seers da Cas Murcia! editai 
de Quatro Barras, conforme especificações contidas no Termo de de as Reeência (Ane 0) o reu E gas CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS CONTRATADA SERCOMTEL 8 A TELECOMUNICAÇÕES Loto 1. Serio tltnio fito comado (STF) par gas fo balanços? E esverdeada a ramal DOR o in (Mada po ale pedra (o, à Poda Voa lr datáa nora (CDH), com 7 pone Eve so ramais 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
no telefone: 

(41) 3263-2002 
Cámara Municipal de Quatro Barras, 18 de dezembro de 202, 

ANTONIO CEZAR CREPLIVE 
Presidente em exercício da Câmara Municipal de Quatro Barr 

2) rios MINISTÉRIO DA coa ANS eis na 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Agência Nacional de Saude Suplementar - ANS, através de sua Diretoria de Normas e Habilitação 
das, Operadoras - DIOPE, convoca os usuários de planos de saúdo da operadora SISTEMA 
INTEGRADO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CURITIBA EIREL!, inscrita no Cadastro Nacional 
do Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o 1º 308770301000141, que possuam contraprostações 
(monsalidades) com vencimento nas últimos 80 dias, a encaminharem cópias dos comprovantes de. 
pagamento. 
E solicita, aindas 

1. os credores, apresentação de cépias de notas fiscais, faturas ou outros documentos 
“comprobatórios de aventuals créditos; 

1. outros interessados a prestarem as Informações que julgarem opoctunas. 
As Inlomações e/ou documentos deverão ser encaminhados para Gerência Geral do 
Acompanhamento Espocial e de Regimes de Resolução — GGAERIDIOPE/ANS pelo site da ANS 
ev ano govib) em ANSDiplal- usuários externos - protocolo eletrônico, no prazo de 07 (sete) dias. 

PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO 
Diretor de Normas e Habilitação das Operadoras. 

UVB AEB DDR DEAD DELE OEEA 

Ministério da Saúde alerta 
para golpes por e-mail 

een Rudy Agência Senado 
O Ministério da Saúde 

divulgou nesta quarta- 
feira, dia 15, um comuni- 
cado alertando para men- 
sagens falsas por e-mail 
utilizando como gancho 
o argumento de envio do 
certificado de vacinação 
contra a covid-19. 

O ministério — ressalta 
que não disponibiliza esse 
tipo de comprovação por e- 
-mail para nenhum usuário 
do Sistema Único de Saú- Je a 
de [SUS) À única forma de. HE Orção não disponibiliza cenncado 
obter o certificado de vaci-.AMM de vacinação por e-mail 
nação para a covid-19 é por 
meio do aplicativo Conec- rápido possível os Nele, o cidadão que se ca- 
teSUS ou de sua versão web. para registro e emissão dos . dastrar pode acessar os da- 

Em razão da invasão na certificados de vacinação”, — dos de vacinação, incluin- 
base de dados do Ministé- mas não informou quando . do o exigido no contexto da 
rio da Saúde, o aplicativo o serviço estará disponível pandemia do novo corona- 
ainda não está com a emis- novamente. vírus (covid-19) por alguns 

o de certificados norma- O aplicativo Conecte- estabelecimentos. O certi- 
lizada. Em nota, a pasta SUS pode ser baixado em . ficado fica disponível ape- 
informou que “está agindo qualquer loja de app, como . nas para quem completaro 
para restabelecer o mais Play Store ou Apple Store. ciclo vacinal. E 

16 de Dezembro de 2021 

ficou abaixo da registrada no mesmo mês de 2020 

o 3774 grupor3a.com 

Para as duas faixas de menor renda, a inflação de novembro 

Mare Casal Agência Brad 

Inflação desacelera em 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 8.520,00 (oito mil e quinhentos Entre vi Siena novembro para todas ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.0000.000001 — em contato 

as faixas de renda 
Transporte e habitação foram 
os que mais pressionaram a taxa 

A inflação desacele- ritmo da queda foi me- 
rou para todas as faixas nor e passou de 1,1% 
de renda em novembro. para 1,08%. 
A constatação faz parte De acordo com o 
da análise do Indicador Ipea, ainda que tenha 
de Inflação por Faixa ocorrido desaceler: 
de Renda, divulgada em novembro, a infla- 
nesta quarta-feira, dia ção acumulada nos 12 
15, pelo Instituto de meses para as famílias 
Pesquisa Econômica que recebem menos de 

Noseg- R$ 1.808,79 atingiu 11%, 
mento de renda mais o que significa um per- 
baixa, à taxa saiu de centual maior que o das 
1,35% em outubro para famílias que ganham 
0,65% em novembro. Já mais de R$ 17.764,49, 
para as famílias de ren que alcançaram 9,7% na 
da média e média-altao inflação acumulada em 
OT 

12 meses. 
As maiores pressões 

inflacionárias no acu- 
mulado do ano ficaram 
com as famílias de ren- 
da média-baixa, que 
têm rendimentos men- 
sais de R$ 2.702,88 a R$ 
4.506,47; e as de renda 
média com rendimen- 
tos entre R$ 4.506,47 e 
BS 8.956,26. Para a faixa 
de renda média-baixa, 

variações acumula- 
das ficaram em 9,6% e 
na de renda média fo- 
ram de 9,5%. 

AMADA VLABEHA NOME VEVEBEDEANA AMA VADALELNAR A RHALALEANA NH 

CNI diz que economia 
deve crescer 1,2% em 2022 

A Confederação Nacio- 
nal da Indústria (CNI) pro- 
jeta crescimento de 1,2% 
para a economia brasileira 
em 2022, a partir da “supe- 
ração parcial de problemas 
conjunturais, como infla- 
ção, emprego e normaliza- 
ção das cadeias globais de 
valor a partir do segundo 
semestre do ano”. À pre- 
visão está no documen- 
to Economia Brasileira: 

quarta, dia 15, em Brasília. 
Para a entidade, a ativi- 

dade econômica também 
deve se beneficiar da nor- 
malização da demanda por 

José Paulo Lacen 

serviços prestados às famí- Entidade estima expansão de 5,2%, 
lias, o que ainda está abai- [MM aa indústria de transformação em 2021 
xo do nível pré-pandemia, 
e também alguns setores deia da construção civil e 
industriais demandados de bens de capital. 
ainda em 2021, principal- Já em um cenário mais 
mente aqueles ligados a pessimista, a previsão é de 
investimentos, como a ca- expansão do Produto In- 

terno Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzidos 
no país) em 0,3% em 2022 
No cenário otimista, o Bra- 
sil crescerá 1,8%. 

Ec ado CRNis 
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CÂMARA Municip 

E Trabalho de prevenção às drogas 
A sesizaão esa os anos iniciais da criança 

Proerd forma mais 300 

alunos em Quatro Barras 
Com uma parceria que 

se solidifica e cresce há anos 
em Quatro Barras, O Pro- 
grama Educacional de Re- 

tência às Drogas e à Vio- 
lência (PROERD), formou 
mais 300 alunos na cidade. 
À iniciativa é do Batalhão 
de Patrulha Escolar Comu- 
nitária (BPEC), da Polícia 
Militar, em parceria com a 
Prefeitura Municipal, atra 
vês da Secretaria Municipal 
de Educação. 

O programa acredita que 

a prevenção e a orientação 
são os melhores caminhos 
para conscientizar as crian- 
ças e formar pessoas de 
bem no futuro, este trabalho 
ganha cada vez mais força 
em Quatro Barras, tanto 
que hoje a cidade é a única 
na Região Metropolitana 
de Curitiba a desenvolver o 
PROERD com a participa- 
ção de todas as escolas mu- 
nicipais, com alunos dos 5º 
anos, que são o público alvo 
do programa M 

E A criação deste consórcio vem 
sendo trabalhada desde abril de 2019 

Secretários da RMC 

discutem sobre consórcio 

de Assistência Social 
Municípios da Região 

Metropolitana de Curi- 
tiba estão trabalhando 
em parceria para a im- 
plantação de um con- 

de 2019 e agora uma 
importante fase do 
processo está ocorren- 
do, com a questão do 
encaminhamento do 

sórcio de ência protocolo de intenções 
Social, em conjunto para que o documen- 
com o COMESP (Con- to seja enviado para as 
sórcio Metropolitano Câmaras Municipais 
de Saúde do Paraná). A 
iniciativa é implantar o 
primeiro consórcio na 

das cidades consorcia- 
das. Com a aprovação 
do projeto de lei, será 

área de Assistência So- mudado a finalidade do 
cial do Estado do Para- COMESP de mono para 
ná. multifinalitário, além 

A criação deste con- disso, também serão 
sórcio vem sendo tra- 
balhada desde abril 

feitas alterações no es- 
tatuto da entidade .m 

Região Metropolitana 

São José dos Pinhais abre 30 

A Secretaria de Trabalho, 
Emprego e Economia 
dária (SETRAB) de São José 
dos Pinhais, por meio do 
SINE está disponibilizan- 
do 30 vagas para trabalhar 
como Ausiliar de Logística. 

As vagas são temporá 
rias por 3 (três) meses, com 
possibilidade de efetivação. 
O trabalhador vai efetuar 
carga e descarga, organiza 
ção de pallets, conferência 
de notas, moviment 
das mercadorias e organi 
zação do setor. 

Os candidatos devem 
possuir ensino médio com 
pleto e experiência na fun- á 
ção. BBB ASETRAS orienta que o trabalhador mantenha sempre seu cadastro atuali 

Expediente: vai traba- [MM sempre seu cadastro atualizado junto ao SINE. zado junto ao SINE. 
ANORMAL OE OR LOAD 

lhar de segunda a sábado 
e esporadicamente aos do- 
mingos. — Disponibilidade 
para turnos; das Gh às 14h, 
das 13h às 21h20 ou di 
2h às 7h. 
Salário de R$ 1.511,00, 

mais vale alimentação, vale 
refeição (R$19,84 ao dia), 
plano de saúde e odontoló- 
gico após a efetivação. 

Os interessados devem 
enviar currículo, número 
da vaga (6019647) e núme 
ro do PIS ou CPF para O 
WihatsApp (41) 3283-6800 e 
aguardar contato por tele- 
fone. À SETRAB orienta que 
o trabalhador mantenha 

46 
EA A 

Audiência Pública do 
Plano Diretor ocorrerá 
hoje em Araucária 

de necessários para o 
momento, a Câmara 
Municipal terá capa- 
cidade de receber até 

Hoje, acontecerá a 
7º Audiência Pública 
da Revisão do Plano 
Diretor de Araucária. O 
debate visa promover a . 50 pessoas para acom- 
discussão e o conheci- — panharem a audiência 
mento das legistações — pública no local, sen- 
urbanísticas, podendo 
ser acompanhado a 
partir das 18h on-line 
pelo youtube da Pre 

do obrigatório uso de 
máscara. 

Já estão disponíveis 
no site da Prefeitura as 

feitura de Araucária minutas de leis queem- 
ou presencialmente  basarão as discussões ! , 
na Câmara Municipal. da 7º Audiência Pública mes A primeira aula foi dia 20/10 desse ano, após inscrições 
Dentro dos protocolos. da Revisão do Plano Di- JMR Gcíeridaspeia Agência do Trabalhador de Campo Largo 
de cuidados de saú- retorde Araucárias 

req ma Campo Largo forma 
cerca de 50 alunos no 
Curso de Panificação 

A formatura aconteceu 
na tarde da última sexta- 
«eira (10), no auditório da 
Prefeitura de Campo Largo, 
com a presença dos 46 for- 
mandos que concluíram 
as aulas teóricas e práticas 
com assertividade e exce- 
Iência. No ato, o prefeito 

A primeira aula foi rea- 
lizada no dia 20/10 do cor- 
rente ano, após inscrições 
deferidas pela Agência do 
Trabalhador de Campo 
Largo. O curso foi ofertado 
numa parceria entre a Pre- 
feitura de Campo Largo, o 
SENAI, a SEJUF e o grupo 

Maurício Rivabem esteve Volkswagen,  disponibili- 
acompanhado do Coorde-  zando 75 vagas no total. 
nador de Apoio a Geração Foram formados alunos 
de Emprego e Renda do 
Estado do Paraná, Alberto 
Ricardo Opokz, represen- 
tando o Secretário de Es- 

das três turmas capacita- 
das de segunda a sexta-fei 
ra, em três períodos distin- 
tos (manhã, tarde e noite), 

a Deste sis prosas diaedo cs tado da Justiça, Família e nasede instalada em frente 
E conhecimento das legislações urbanísticas. Trabalho - SEJUF/PR, Ney à prefeitura, na Carreta do 

Leprevost. Conhecimento SENALE 

Editora lomaido Ônibus 



Variedades das 

Mupa abre exposição que reescreve 
antigas fotografias indígenas 

A relação com a terra, os laços 
familiares e a resistência indíge- 
na são Os temas centrais de uma 
série de obras produzidas cole- 
tivamente pelos artistas indige- 
nas Gustavo Caboco, Denilson 
Baniwa e convidados. As pro- 
duções são resultado do projeto 
Retomada da Imagem do Museu 
Paranaense (Mupa - R. Kellers, 
ne 285 - Curitiba), que propõe a 
revisão de seu próprio acervo a 
partir de outros olhares. A aber- 
tura da exposição, que é fruto da 
residência artística realizada no 
projeto, acontece nesta quinta- 
“feira, dia 16, às 19 horas, com a 
presença dos artistas. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS 
www.coquetel.com.br (O Revistas COQUETEL 

= rd = de ARAME: 
Nongo” rock 

v v Y 

pp 

de: 
O penirosapixer 

Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral com.br 

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

afetiva, saúde, dinheiro e amor, Adquira já na mi- 
nha loja. Rua: Emiliano Perneta 30-loja 21 Galeria 
Cezar Franco - centro Curitiba. Ligue e peça infor- 

através do telefone (41) 3233-9138 ou pelo 
whatsapp: (41) 99741-1419 — Programa Bom Dia 
Astral de segunda a sexta-feira na rádio Cultura AM 
930 das 07h às 08h. www.cultura930.com.br - live 
facebook e instagram Dirce Alves jornalista. www. 
direealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
Aleançará sucesso profissional e pessoal graças a 

sua competência. Estará sempre ajudando os mais 

Ostaurinos ficam no alerta até às 17h44,e a in- 
dicação é para manter a rotina no trabalho e vida 
pessoal enquanto durar este período. Após esse 
horário os cuidados serão dos geminianos nos 
próximos dois dias e meio. E 

Nesta fase vale a pena dar andamento a um proje- 
to audacioso, pois garra e perseverança você tem 
de sobra. À pessoa amada esta mais exigente, não 
discuta. Proteção da família. 759 M. 0436 

a 

1. Você ainda acorda no alerta e a influência negativa 
+ vai até às 17h44, a noite estará tudo bem. Deixe de- 

cisões profissionais, Ananeeiras, viagens e compras. 
para amanhã. Vida afetiva sujeita a mudanças. C. 
BAGA 3653 

A colaboração de colegas, chefes e da família será. 
Importante aos projetos financeiros. Realização 
raças à sua capacidade de se relacionar e mudar 
o que não interessa. Às 17h44 entrará no alerta. C. 
505.270 

Dia positivo, suas cabeça esta a mil por hora, eseus 
esforças serão corvados de êxito. À família corres 
ponde seus desejos. Tente em jogos. Amor vibrante, 
inspiração para bons momentos. C. 132 M. 6987 

A colaboração da família será importante para seus 
projetos de fim de ano. Positivo para compras, reso- 
lução de problemas do trabalho e início de 
Maior ligação com Sagitário e Câncer. C. 480 M. 1192 

Você deve ser determinado « menos indeciso nos. 
projetos. domésticos. Trabalho com sucesso, e 
quem tem seu próprio negócio pode contar com 
aumento financeiro. Aceite convites para sair. 
161 M. 5031 

Bom dia par r à compras e surpreende alguém 
44) defendia. Prosperidade e harmocia com seia amor. 4 Srta tese rei aee der cone talo. €- 024 M.to6o 

Fase que pode se arriscar em novos projetos fi- 
nanceiros e contar com o sucesso. Boa sintonia. 
com a família e acertos de antigas desavenças. 
Tempo de renovação nos negócios e trabalho. C. 
as7M. 6808 

rado. Mais uns dias e o sol passará a transitar no seu 
signa Vida amorosa dez.C.983 M.E314 

Use sus intuição para resolver os problemas faília- 
res. Você tem algums dias para acertar e planejar os. 
práximas negócios. Dia 21 o Sol passa a lhe desfavo- 
Tecer se organize. Armor com ciúmes. 272 M. 7255 

Seu senso de responsabilidade e organização serão. 
determinantes para continuar usuíruindo do su- 
cesso profissional e afetivo. Observe os pequenos. 
detalhes e acerte o que não lhe convém. C.615 M. 

TEDOUAVIDA 
(SBT) - 2115. 
irene liga para Ernesto pari 
saber como ela está, mas el 
diz que não quer falar com ela 
pois ela vem dizendo a Nicolas 
que é melhor que ele e Helen 
se separem. Magoada, a mu 
lher chega ao seu escritóri 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Zayla tenta impedir Dolores de 
Tugir, mas a moça consegue es 
capar. Gastão e Isabel se recon 
ciliam. Pilar comemora a 
de Dolores, Celestina garan 
Nicolau que pensa em aceitar 0 
pedida de Nino. 

QUANTO MAIS VIDA MELHOR 
(GLOBO) - 19H35 
Paula perde a paciência co 
as filhas de Neném, o f 
tenta acalmar a situação. Rute 
alerta Guilherme e Rose sobre 

o de Tigrão 
Paula sugere lançar sua nova 
nha de cosméticos na inaugura. 
ção do salão de Nedda. 

UM LUGARAO SOL 
(GLOBO) -21H 
Rebeca consegue evitar que Ce- 
cfia encontre Felipe em sua casa 
Janine acaba aceitando o anel de 
Bárbara. Bárbara lê a mensage 
de Felipe lar de Rebe 
descobre que a irmá está se rela. 
lonando com o rapaz. 
Orsi ds cpldos ds mas 
acima estão flo mulas sem 
at pras emana 

Er 
Divulgação 

“Um Natal Muito, 
Muito Louco' é o 
filme da 'Sessão 
da Tarde de hoje 

Casal resolve fazer 
um cruzeiro pelo Caribe 
para não passar um Na- 
tal muito solitário. Mas 
quando seus vizinhos 
descobrem, ficam revol- 
tados. Então, sem mais 
nem menos, o casal re- 
cebe um telefonema da 
filha, avisando que virá 
passar o Natal em casa. 
A “Sessão da Tarde” co- 
meça às 15h45 na RPC 
TV Globo. E 

Editores lormal do Cria 



E sociaçõesesisam ensaios deste setembro 
China retoma importações 

de carne bovina do Brasil 
O Ministério da Agri mal, 

O embargo à came 
brasileira já se estendia 
há quatro meses e causou 

npactos no setor agro- 
pecuário, já que a China 
é o principal mercado da 
carne brasileira. 

Segundo levantamen- 
to da Associação Bra- 
sileira de Frigoríficos 
(Abrafrigo), o volume de 
exportações de came bo- 
vina brasileira caiu 43% 
no mês de outubro quan- 
do comparado 
período de 2020. 

cultura afirmou na ma- 

dia 15, ter rec: 

formação de que a China 
derrubou o embargo à 
carne bovina brasileira. 

A ass pria de im- 

prensa da pasta informou 
ão tem detalhes da 
jo do governo c 

nês, mas especificou que 
foi informada de que as 
exportações ao país asiá- 
tico voltaram ao normal, 
com a certificação e em- 
barque da proteina ani- 

Coronavírus | 

O anca saindo pio nisto casas 
Brasil tem 19 casos 

confirmados da 

variante Omicron 
O total de casos 

confirmados no Bra- 
il da nova varian- 

te do Coronavírus, 
Ômicron, chega a 19, 
conforme balanço di 
vulgado nesta quarta- 
feira (15) pelo Minis 
tério da Saúde. 

As infecções foram 
registradas em São Pau- 
lo (13), no Distrito Fede- 
ral (2), no Rio Grande do 

Sul (2) e em Goiás (2). 

Há ainda, segundo 
a pasta, sete casos em 
investigação em Goiás 

Gerais (5) 

cedo, a Orga- 
nização Mundial da 
Saúde (OMS) infor- 
mou que a variante 
foi detectada em 77 
países e se espalha 
em um ritmo sem 
precedentes.E 

TESE PEDE |CTO Sr 
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STF decide obrigar a 
comprovação de vacinação 

lo 
N s que ycumento 

Vil Campanao Ame 
A maioria dos ministros E o certificado de vacinação ao 

do Supremo Tribunal Fede- E regressar. 
ral (STF) decidiu ontem (15) 
validar a decisão do ministro 
Luís Roberto Barroso que de- 
terminou a exigência de com- 
provante de vacinação contra 
Cowid-19 para viajantes que 
chegam do exteriorno Brasil. 

Pela decisão, a exigência 
de comprovante de vacina- 
ção para entrada no Brasil 
não será aplicada para quem 
saiu do país antes do dia 14 
de dezembro, data da deci- 
são na qual Barroso que es- 

“Voto no sentido de refe 
rendar à decisão monocrá 
tica proferida a fim de que 
se exija de brasileiros e resi- 
dentes de modo geral, que 
viajarem após 14.12.2021, o 
comprovante de vacinação, 
sujeitando sua entrada no 
país, em caso de recusa: à 
apresentaç 
comprobatório de realização 
deteste para rastreio de infec- 
ção pela covid-19, bem como 
à quarentena que somente 

clareceu o alcance das medi 44 se encerrará, com nova tes 
das. No entanto, o teste PCR E tagem negativa, nos termos 
será obrigatório. - = doar. 4º da Portaria Intermi- 

Contudo, quem saiu do [BBB Quem saiu do país antes do dia nisterial no 661/2021", votou 
país ontem deverá apresentar AMM 14 de dezembro deve fazer teste PCR orelatorm 
DOENDO OEA OCO ABL LA 

PF mira Ciro e Cid Gomes 
em operação sobre desvios 

A Polícia Federal de- 
Dintpção 

a presidente, e o sena- 
flagrou operação na dor Cid Gomes, ambos 
manhã desta quarta- do PDT. Lo 
-feira, dia 15, contra Segundo a PE as 
desvios de recursos suspeitas são de “frau- 

EA 
o : públicos nas obras do des, exigências e pa- 

estádio Castelão, no gamentos de propinas 
Ceará a agentes políticos e |) 

A PF cumpre 14 servidores públicos BD 
mandados de busca e 
apreensão determina- 
dos Justiça, tendo entre 
os alvos os irmãos Ciro 
Gomes, pré-candidato 

Condenados no caso da Boate 
Kiss se apresentam à Justiça 

decorrentes de proc: 
dimento de licitação 
para obras” no estádio, 
entre os anos de 2010 e 

2013. 

Su O 
A PF cumpre 14 mandados de 

E busca e apreensão determinados justiça 

ohr, ex-sócio da Boate 
Kiss, ficará preso na Pe- 
nitenciária Estadual de 
Canoas 1. Mauro Londe- 
ro Hoffmann, também 
ex-sócio, se apresentou 
ao Presídio de Tijucas, em 
Santa Catarina. E Mar 
celo de Jesus dos Santos 
e Luciano Bonilha Leão 
respectivamente vocali 
ta e produtor musical da 

Os quatro condenados 
no caso da Boate Kiss se 
apresentaram à Justiça e 
serão encaminhados para 
unidades prisionais no 
Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina. Dois pro- 
curaram o Judiciário terça 
(14) e outros dois na ma- 

nha deontem (15), após o 
ministro do Supremo Tri- 
bunal Federal Luiz Fuxter 
cassado o habeas corpus banda que se apresentava 
preventivo deferido pelo “a no dia do incêndio, foram 
Tribunal de Justiça do Rio E encaminhados para o 
Grande do Sul. m eco presídio da cidade de São 

Elissandro  Callegaro AM aca pairenciárias onde cumprirão pena Vicente do Sul 


