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Governo lança a operação 
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A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) constatou que houve uma redução superior a 
50% no número de novos casos e de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná. O avanço 

da vacinação é apontado como o principal fator para a diminuição. (Página 4) 

(Página 4) 

Empréstimos 
para casa 
própria passam 
de R$ 150 bilhões 
As concessões de novos empréstimos para a 
compra da casa própria por pessoas físicas 
bateram um novo recorde neste ano. De 
janeiro a outubro, segundo o Banco Central, 
foram liberados R$ 152 bilhões para os 
brasileiros investirem na própria moradia. 
(Página 9) 
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Paraná Cidade atende 12 mil 
pessoas em Tamandaré 
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Coxa fecha 
patrocínio 
com a Copel 
Telecom 

Athietico 
será cabeça 
de chave na 
Libertadores 
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Cascavel vence 
Liga Nacional 
de Futsal pela 
primeira vez 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
"Tudo o que um 
sonho precisa 

para ser realizado 
éalguém que 
acredite que 
ele possa ser 
realizado." 

Roberto Shinyashiki 

Instituto 
Verificador de 
Comunicação 

ci Toeraities CRS 

E 
Ciência a favor 

da sociedade 
vacinação de 

Age parte 
da população mundial 

brasileira contra a 
Covid-19 foi uma das 

grandes conquistas do 
Brasil durante a pan- 
demia do novo Coro- 
navírus. E tudo 

só foi possível porque 
milhares e milhares de 
cientistas, em todos 

os cantos do planeta, 

isso 
zada nas pá 

trabalharam incansa- te, Falta ao governo, e uma nova postura, ou | 09-10-11-1 
velmente para criar, a parte da sociedade perderemos todos. B | 16-19-20-22:23 

OBAOBA OO DOR 

desenvolver e produ- 
zir vacinas em escala 

É por isso que o Esta- 
do Brasileiro, e o pre- 
sidente Jair Bolsonaro A 
em especial, têm uma 
dívida de gratidão com 
a ciência, tão despre- 

javras e 
ações de parte de seus 
assessores eaté mesmo 
do próprio presiden- 
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Quina 
Concurso ne 5734 

Mega Sena 
Concurso ae 2439 
02-08-34-38-+ 

brasileira também, a 
compreensão de que, 
sem a ncia, estarí: 

mos em uma situaç 
desesperadora. 

cina representa à 
salvação para bilhões 
de pessoas em todo o 
mundo, e não apoiar a 
vacinação em massa é 

um ato de enorme desu- 
manidade. Nossas auto- 
ridades precisam adotar 

Timemania 
Concurso nº 1727 

RIO BRANCO/AC 

Lotofácil 
Concurso ne 2401 
01-04-05-06-07 

Papa F 
posa par 

após audiência 
num hospital que 
faz atendimento 
ped 
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com fiéis católicos, 

átrico no Vaticano 

EE fone Sines 

Won 
min máx 

Probe je de Chuva: 0% 

Parcialmente 
nublado 

Dúvidas sobre 
sintomas do 
coronavírus 

Ligar 192 

(41) 3330-4414 
(41) 9117-3500 
0800-6444414 

Google Drive vai bloquear arquivos 
que violem as regras do serviço 

O Google anunciou uma nova política no 
serviço de armazenamento Google Drive 
(foto) que pode até mesmo bloquear o com- 
partilhamento e o acesso público a arqu 
vos que estejam guardados na plataforma. A 
punição será aplicada caso os arquivos em 
questão sejam configurados como nocivos ou 
se violarem regras da empresa, incluindo os 
Termos de Serviço e as políticas do programa. 

o envolve a colocação de um íco- 
ne em forma de "bandeira" ao lado do arqui- 
vo, com o responsável pelo armazenamen- 
to recebendo um email de aviso. Caso você 
discorde da decisão da empresa, é possível 
pedir a análise de uma violação nas configu- 
rações do arquivo de forma minucio: 
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Precisando 
conversar? 

Serviço de escuta 

e acolhimento - 
TelePaz 

Atendimento 
telefônico com 
psicólogos 

3350-8500 
Atendimento 
à população. 
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Ratinho Jr sanciona orçamento 
de R$ 54,6 bilhões em 2022 

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior san- 
cionou a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2022, que prevê 
R$ 54,6 bilhões entre recei- 
tas e despesas, quase 8% su- 
perior ao exercício de 2021 

O orçamento prevê o 
pagamento do reajuste de 
3% aos servidores públi- 

que leva em conside- 
o o cenário econômico 

pós-pandemia. O impacto 
financeiro é estimado em 
R$ 781,3 milhões por ano 
- R$ 459 milhões em ativos 
e R$ 322 milhões em inati- 
vos. O Estado tem cerca de 
150 mil servidores ativos e 

3 mil inativos (aposenta: 
dos e pensionistas). 

O cálculo dos técnicos 
do Estado é de que as des- 
pesas correntes no próxi- 
mo ano sejam 22% supe 
riores a 2021, isso porqu 

PELADA REAd 

s programas sociais serao ciais serão ampliados ni oa 
José fernando Ogura/AEN 
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QU mi 
PE O governador Ratinho junior terá que lidar 

com o aumento das despesas em relação a 2021 

ano que vem 

a peça deste ano deixou 
de contemplar várias des- 
pesas de manutenção por 
conta da queda na arrec. 
dação causada pela pan- 
demia, que estão sendo 
pagas com remanejamen- 
tos e créditos adicionais. 

Os valores destinados 
à Saúde, Educação Bási- 
ca e Ensino Superior têm 
previsão de crescimento 
em 2022. No total serão 
aplicados R$ 8,53 bilhões 
em Educação Básica, um 
crescimento de 10,3% em 
relação a este ano; R$ 2, 
bilhões no Ensino Supe 
rior (+12,4%); e R$ 62 bi- 
lhões em Saúde (+10,2%). 
A Segurança Pública terá 
um orçamento de R$ 4,2 
bilhões, 7,9% a mais do 
que em 2021. A LOA prevê 
R$ 3,1 bilhões na rubrica 
de investimentos. E 

EEE E ROAA A O 

Estradas do PR | 

Romanelli defende análise profunda 
e criteriosa sob 

queo TCU 

É) As advertências feitas 
nesta semana pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) 

aos órgãos federais em re- 
lação à nova concessão de 
rodovias que cortam o Pa- 
raná estão em linha com as 

demandas e reivindicações 
feitas pela sociedade para- 
naense, e demonstram que 
todo o processo licitatório 
merece uma análise profun- 
da e criteriosa. A avaliação 
foi feita nesta sexta-feira 

(17), pelo deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) em 

entrevista para a rádio Gt 

re o novo pedágio 
Segundo ele, 0 exame 

preliminar do processo, 
feito pelo corpo técnico do 
TCU, já identificou inco 
sistências em dados envia- 
dos ao órgão pela Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), com 
informações bas 
estudos patrocinados pela 
Empresa de Planejamento 

e Logística (EPL) e o Mi- 
nistério da Infraestrutu- 
ra. “O trabalho inicial 
avaliação do processo 
identificou muitos erros. 
E estamos só no começo”, 

Mudanças no comando, sessões híbridas e mui- 
tos projetos relevantes no encerramento do 
ano marcaram as atividades da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) em 2021. A porta 
de entrada de todos os projetos na Assembleia 
Legislativa fechou o balanço com 649 propostas 
analisadas em 59 sessões — 39 ordinárias e 20 
extraordinárias. 

Comércio ambulante 
João da 5 Irmãos (PSL) protocolou substitutivo 
geral para seu projeto de lei, que regula o co- 
mércio ambulante e atividades afins e dá pro- 
vidências correlatas. O substitutivo vem em res- 
posta ao parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça (CC]), pedindo para o autor adequar a 
técnica legislativa da proposição, assim como 
para que possa se inteirar das informações 
prestadas pelo Poder Executivo. 

Viaduto do Orleans 
Buscando atender às demandas dos morado- 
res da região, o vereador Mauro Ignácio (DEM) 
questiona sobre a licitação para contratação de 
empresa para a alguns espaços, que reabriram 
após a pandemia, aumentaram três vezes o va- 
lor cobrado em 2019. 8 

t 

Ds ss nessas rentraiasemnzr sento 
“que a média de frequência dos vereadores foi de 99% 

Câmara de Curitiba 
apresenta balanço das 
atividades de 2021 hoje 

que podem impactar no valor das na de Cornélio Procópio. pondera o deputado. E 

—es 
Pier Petruzziello 
abandona o PTB 

O líder do prefeito Rafa- 
el Greca (DEM) na Câmara 
Municipal de Curitiba saiu 
do Partido Trabalhista Bra- 
sileiro (PTB) na última se- 
mana. O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) reconheceu 
o direito dele de sair defi- 
nitivamente do partido e 
agora ele pode escolher 
um outro caminho para 
disputar uma das vagas à 

imara Federal na eleição 
de 2 de outubro de 2022 - 

Nas redes sociais Pier 
Petruzziello (foto) come- 
morou a decisão do TSE em 
uma rede social: “o partido 
ao qual fui filiado por tantos 
anos já não era mais compa- 
tível com o que penso hoje. 
Sigo livre para optar por um 
novo caminho a partir do 
ano que vem. (..” 

A última sessão ple- 
nária ordinária do ano 
ocorre nesta segunda- 
feira, dia 20, na Câma- 
ra Municipal de Curi- 
tiba (CMC). Assim, à 
Mesa Diretora irá apre- 
sentar o balanço das 
atividades legislativas 
do ano de 2021. “Apro- 
ximar a população do 
trabalho dos vereado- 
res, aprimorar a gestão 
e intensificar o diálogo 
na Câmara Municipal”, 
é o que afirmou Tico 
Kuzma (Pros), presi 
dente da CMC a respei- 
to das ideias que nor- 

tearam a gestão deste 
ano. 

A Mesa Diretora da 
Câmara é composta 
pelo presidente, T 
Kuzma; a primeira 
cretás 

secretária, Professora 
Josete (PT); o primeiro 
vice-presidente, Ale 
xandre Leprevost (Sol 
dariedade); o segundo 
vice-presidente, Tito 
Zeglin (PDT); o terceiro: 
secretário, Professor 
Euler (PSD), e o quarto- 
secretário, Mauro Igná- 
cio (DEM). E 
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Indústria do Paraná pretende 
ampliar investimentos em 2022 
EM PorSistemaFiep 

Apesar de um cenário eco 
inda marcado por 

ná prevê a ampliação 
Je investimento: 
A 
Industrial, 
zada anualment 

uisa 

Jeração das In 

expectati 

empresas prete 

petitividade” acrescentar disso, à 
O levantamento revela qu ela outros q 
3 maloria dos recursos será. Otimismo e dificuldades . temas consid de als 
aplicada na melhoria de pro. — As previsões de inve acto para à 

ontada por 64,5% dos em pectivas au mpetitivid 
vistados, ena implanta ais de das indústr a 
medidas que reduzam para seus Fiscal, Reforma Tributári 

ustos de produção, prior ximo ano. combat se 
para 487%. O aumen burocratiza 

acidade produtiva 

alor do Brasile, por. cipalmente no aumento de do, estão dis 
sua força e diver 

Empresas devem investir na melhoria de processos, redução de custos e aumento da 
capacidade 

Os principais sintomas 

do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE ou 

DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

osso eme ora sv 
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BE aaço a csinação no Estado em sido fuamenta para a redução dos múmeros 

Casos e mortes por 
Covid caem mais de 
50% no 2º semestre 
Números vêm apresentando melhora 
significativa desde julho no Paraná 

O avanço da vacina- 
ção contra a Covid-19 fez 
o Paraná registrar resul- 
tados relevantes no en 
frentamento à pandemia 
do novo Coronavírus 
Desde julho deste ano o 
Estado vem registrando 
redução no número de 
casos e mortes causadas 
pela doença, de acordo 
com a Secretaria de Esta- 
do da Saúde (Sesa). 

O levantamento mos- 
tra que em 2021 foram 
registrados, até o sábado 
(18), 1.172.628 casos e 
32.722 mortes, aumento 
de 183,7% nos casos e de 
313,7% nos óbitos em re: 

ão a 2020. Entre janei- 
ro e junho, por exemplo, 
a Sesa divulgou 864.642 
diagnósticos de Covid no 
Estado, além de ter con- 
firmado 22.629 mortes 

causadas pela doença. 
Já entre o início de julho 
eo dia 18 de dezembro 
foram 307.986 casos e 
10.093 mortes causadas 
pela doença. 

Ou seja, o número de 
casos novos caiu 64,38% 
no comparativo entre 
o primeiro e o segundo 
semestre, enquanto o 
quantitativo de óbitos 
teve queda de 55,4%. 

Governo lança a operação 
Verão Paraná Viva a Vida 

A temporada de verão no 
Paraná começa com uma 
forte estrutura do Gover- 
no do Estado para atender 
veranistas e moradores do 
Litoral. No sábado (18), em 
Matinhos, foi lançado ofi- 
cialmente o Verão Paraná 
Viva a Vida 2021/2022, pro- 
grama que intensifica os 
serviços estaduais em di- 
versas áreas, como seguran- 
ça pública, saúde, esporte, 
turismo, meio ambiente e 
educação no trânsito. 

O secretário da Seguran- 
ca Pública e coordenador 
estadual do Verão Paraná 
Viva a Vida, Romulo Mari- 
nho Soares, ressaltou que 
foram aplicados  aproxi- 
madamente R$ 40 milhões 

| ESSES 
secretarias, autarquias e órgãos do Governo do Estado 

no plano estratégico de- 
senvolvido em conjunto 
com todas as secretarias, 
autarquias e órgãos parcei- 
ros. "Embora 0 lançamento 
tenha acontecido agora, o 
sucesso desta temporada já 
tem meio caminho andado, 

simplesmente por termos 
nos planejado e integrado 
ao longo dos últimos meses, 
emque estabelecemos obje- 
tivos, metas e recursos para 
que o cidadão seja atendido 
da melhor forma poss 
disse o secretário. E 
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Curitiba tem 15,5 vezes menos Economia by 
> Nippur Finance 

casos de Covid que há um ano Por Cris ta 
Em 9 dos primeiros 17 dias do mês não houve mortes pela doença Resumo da Semana — 

ia pi Ajustes monetários A Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) de Curi- 
tiba informou que a 
tal contabi 
ativos da Covid-19, um 
número 15,5 vezes menor 

do que o registrado um 
ano atrás. Em 17 de de- 
zembro de 2021 a cidade 

tinha 12.392 pessoas com 
potencial de transmissão 
do vírus. Na sexta-feira 

(17), mais uma vez a c 

dade não registou óbitos 

no mundo 

noticiário eco-  dea fortalecer o dólar 
O: da frente às outras mo- 

semana no edas, embora tenha 
Brasil foi relativamen- tido um impacto ini. 

te brando, com o en- cial suave, dada a de- 
foque essencialmente - cisão em linha com as 
na aprovação da PEC expectativas do mer- 
dos Precatórios, que cado. 
trouxe o tão esperado Na Zona do Euro, 
alívio fiscal para o ano a inflação também 
quevemeconsigouma atingiu níveis histo- 
melhoria na perfor- ricamente elevados 
mance dos mercados e o banco central cu- 

ou financeiros, com fe- ropeu optou por um 
chamento na curva de ajuste gradativo nos 

+ E juros e alta na bolsa. O . estímulos monetários, 
aux "e E: cenário internacional, mais suave até que 

no entanto, mostrou- a opção americana. 
RES -se muito mais agita- Pesa sobre a região 

do, com algumas das ainda um receio com 
principais economias possíveis avanços da 
do mundo decidindo o variante ômicron da 
caminho das políticas. covid, bem como de 
monetárias. uma penalização so- 

Destaca-se em pri- bre os níveis de ativi- 
meiro lugar o avanço. dade econômicos, que 
do tapering nos Esta- sofreram muito ao 
dos Unidos. O banco longo de 2020. 
central americano O Reino Unido, por 
(FED) vinha injetando sua vez, foi a primei- 

o 120 bilhões de dólares ra grande economia 
Sanepar divulga por mês na economia. a elevar suas taxas de 

ra via compra de títulos, juros no pós pande- 
tabela de rodízio na e inicialmente pla- mia. Um amento de 

nejava uma redução 0,1% para 0,25% sina- 
RMC até 1º de janeiro gradual de 15 bilhões  liza um compromisso 

ao mês, estendendo o de redução inflacio- 

Nos 17 primeiros d as. 
de dezembro, a ci 
pode celebrar nove d 
sem contabilizar mortes 

usadas pelo novo Co- É 
ronavírus. Um dos fatores 
que tem contribuído para 
redução das mortes é o uma dose da vacina anti- das têm 9,6 vezes me- . testaram positivo para 

avanço na imunização. covid é 86,6% como ciclo. nos risco de morte do Covid-19 desde o início 
aritiba atingiu a marca de imunização completo. — que pessoas não vacina- da pandemia, dos quais 

de 94,5% dos morado Um — levantamento das. Com os novos casos 290.534 estão liberados 
com 12 anos ou mais (pú- feito pela SMS aponta confirmados, 299.143 do isolamento e sem 
blico-alvo) com ao menos que pessoas imuniza- moradores de Curitiba sintomas da doença. E 

BEAN ORE OA RAE RR 

A Sanepar divulgou adotadas pela Sanepar processo em 8 meses nária, que passou dos 
na sexta-feira (17) a para mitigar os efeitos | até o fim dos estímu- 5% no acumulado de 
tabela de rodízio no da crise hídrica, a re- | | los. Porém, o avanço 12 meses, acima das 
abastecimento deágua  cuperação dos níveis da inflação, que atin- previsões iniciais do 
de Curitiba e Região das barragens e de giu o maior patamar banco central do país. 

— JR Metropolitana para o normalidade no abas- | em 40 aos, associado O processo de ajuste 
período dede 21 dede-  tecimento depende 
zembro a 1º de janeiro. primordialmente da 

Casamento coletivo une Givei médio das bar. normalização das pre- 
ragens do Sistema de cipitações. O rodízio 

à melhora nas condi- monetários torna-se 
ções do mercado de uma tendência mun- 
trabalho gerou uma dial, na medida que as 

312 casais na capital Abastecimento  Inte- atual é de 60 horas de | urgência no proces: taxas de inflação cle- dE grado está em 66%. fornecimento de água so de redução do im-  vadas se repetem mês 
Ao som da marcha tros de Referência de As- Mesmo com todas por até 36 horas de pulso monetário. No amês. 

nupcial e de clássico ncia Social (Cras) da 4s obras e medidas suspensão. E novo plano, a redu- Para a semana que 
como Ave Maria, 312 Fundação de Ação Social Sr ora ção inicial será de 30 vem, o destaque no 
cas selaram o matri- (FAS). A coordenadora bilhões, com o valor noticiário econômi- 
mônio em casamento do Programa Justiça no dobrando a cada mês co brasileiro é a pu- 
coletivo do Programa Bairro e idealizadora do 
Justiça no Bairro Sesc evento, desembargadora 
Cidadão no sábado Joeci Machado Camar- rias até março. Além ção para dezembro. 
(18), em Curitiba. A ce- go, ressaltou a celebra- disso, o FED proje- O mundo ainda deve 
rimônia foi reali ção como um momento tou três aumentos de repercutir as decisões 
no Ginásio do Tarumã e de realização de sonhos. 0,25% nos juros em de política monetária, 
transmitida ao vivo pelo “Temos aqui várias his- 2022 e mais três em em particular nos Es- 
Sesc-PR no YouTube. tórias, de resignação, de 202. O processo ten- . tados Unidos. 

O evento contou com — pessoas que se encontra- 
a parceria da Prefeitura ram em bailes, nas redes 
de Curitiba, que foi res- . sociais, pessoas que hoje L me e 

1 pela inscrição realizam O sonho de se 
, feita nos Cen- casar”, declarou Joeci. M 

e a previsão do fim blicação do IPCA-15, 
das injeções monetá- nossa previa da infla- 

(7 Cristian Rafael Pelizan é mestre e doutor em Economia 
Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), graduado em Economia pela Unochapecóe 

EH atualmente é economista e Head das áreas de Renda Fixa e 
Nível médio das barragens da RMC está em 68% Fundos de Investimento na Nippur Finance. 
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Coritiba leva gol no fim e 
perde a Supercopa Sub-20 

O Internacional é cam- 
peão da Supercopa do Bra- 
sil Sub-20. Neste domingo, 

colorado ganhou do Co- 
iba, pelo placar mínimo, 

no Estádio Heriberto Hulse, 
em Criciúma, O gol do títu- 
o inédito foi marcado por 
Lucca no fim da partida. 

Vencedor do Campeo- 
ato Brasileiro da catego- 

a Copa do Brasil Sub-20. 
O tento que garantiu o 

troféu ao clube gaúcho foi 
marcado aos 42 minutos 
do segundo tempo, por 
Lucca. Ele aproveitou re- 
bote após chute do com- 
panheiro e, de dentro da 
pequena área, só empur- 
rou para o fundo das re- 
des. Desta forma, confir- 

ia, O Inter levantou à taça. mou o triunfo do Inter em 
da Supercopa pela primeira. solo catarinense e o título 
vez em sua história. O Coxa, da Supercopa do Brasil 
por outro lado, conquistou Sub-20.M 

Alviverde jogou bem, mas foi derrotado 
no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma 

América-MG anuncia a 

saída de mais três jogadores 
De olho na próxima 

temporada, o América- 
MG já iniciou uma 
reformulação em seu 
elenco. Neste domingo, 
o clube anunciou a saída 
de três atleta: 
Chrigor, Lucas Luan e 

Ramon não seguirão no 
Coelho em 2022. O ti 

tinham contrato válido 
somente até o final de 
dezembro deste ano e 
não terão o vínculo re- 

novado. 
“Agradecemos a to- 

dos pelo compromisso, 
entrega durante toda a 
passagem e desejamos 
sorte na sequência da 

, comunicou à 
direção da equipe. 

Essa é a segunda bar- 
ca de atletas que deix: 
o América-MG após o 
térmico do Campeona- 
to Brasileiro. Na última 
semana, a diretoria tam- 
bém dispensou Eduardo 
Bauermann, Anderson, 

Alan Ruschel e Ribamar. 
Em 2022, o Coelho irá 

disputar pela primeira 
vez a Libertadores da 
América. O time mineiro 

se classificou para a fase 
pré-eliminar do torneio 
depois de encerrar o 
Brasileirão em oitavo lu 
gar, com 53 pontos. 

4 UEL... 
qu Mini 

DO Gaio não ai seu no cocthoem2rzz 
Editora fomaido Oribus 

Esportes 

FURAÇÃO 

Athletico será cabeça 
de chave na Libertadores 
Alteração no regulamento da competição beneficiou o Furacão 

Divulgação 
A Confederação Sul- 

“Americana de Futebol 
(Conmebol) — divulgou 
o novo regulamento da 
Copa Libertadores da 
América 2022 e com ele 

uma mudança bene- 
ficiou: o campeão da 
Copa Sul-Americana, o 
Athletico que será ca 
beça de chave em razão 
da sua classificação no 
ranking da entidade. 
Portanto, o Athletico es- 

tará no pote 1 do sorteio 
da competição. 

Desde 2017, o cam- 

peão da Sul-Americana 
entrava direto no pote 2 

ção, a Conmebol modifi- 
cou a regra, favorecendo 
o Furacão, que está em 
12º lugar do ranking de 
times Sul-Americanos. 

O restante do regula- 
mento segue igual para 
próxima 2022. Assim, ti- 
mes de um mesmo país 
só podem cair no mesmo 
caso venham das fases 
preliminares. 

O sorteio da fase de 
grupos, com todos os 
participantes definidos, 
vai acontecer em março. 
Hoje, teremos os sorteios 
das fases prévias para 
que Fluminense e Amé. 

do sorteio das chaves. E rica-MG “saibam seus O Atletico genoa cabeca de cheia 
agora para a próxima edi-— adversários.M razão da sua classificação no ranking da entidade 

BEBO OE OO 

o VERDÃO 
Copel Telecom fecha patrocínio com o Coxa 

Dimlgação!Cncua 
Tanure, do Fundo Bordeaux 
que controla as três empresas 

Segundo o presidente do 
Coritiba, Juarez Moraes e Si 
va, é com grande satisfação 
que o clube anuncia mais um 
grande patrocinador, a Copel 
Telecom, maior empresa de 
elecomunicações do Paraná 
um novo patrocinador e um 

patrocinador estratégico, e nó 
estamos priorizando que em 
presas paranaenses venham à 
“compor nosso time de patroci 
nadores. Queria agradecer es 
pecialmente ao Nelson Tanure 
etambém ao Wendell Oliveira” 

A Copel T 
um presente 
ses. À maior empresa de Te- 
lecomunicações do estado 
do Paraná fechou acordo e vai 
ser a mais nova patrocinado: 
rado Coritiba. 

“Esse patrocínio ao Coritiba 
umclube centenário etão tradi 
cional, ilustra nossa disposição 
de investir na paixão que co- 
necta tantos paranaenses. Com 
esse mesmo entusiasmo, trt 
balhamos para fazer do grupo 
Copel Telecom/Sercomtel/Ho- 
rizons um dos mais modemos 
do Brasil na área de telefonia 

disse o empresário Nelson 
A maior empresa de Telecomunicações do 
estado do Paraná fechou acordo com o Alviverde 

completou m 

Z TRICOLOR 
Paraná Clube completa 32 anos de história 

Divulgação Este 19 de dezembro de 
2021 marea o meu 32º ani 
versário de fundação. Nesta 
ocasião, o melhor presente 
que você torcedor pode me 
dar é se tornar meu parceiro. 
Sim, aniversariante gosta de 
ganhar presente. Quem não 
gosta? 

Lancei recentemente 
um novo plano de sócios. E 
as mensalidades vão de R$ 
19,89 a R$ 159,89. Esses va- 
lores atendem aos anseios e 
possibilidades de todos. Es- 
colha o que melhor se adapta 

ao seu orçamento e entre em 
contato comigo já na segun- 
da-feira para me dar esse 
presentão. 

Minha torcida é enorme 
1sso é fato, e se confirma nos 
muitos recordes de público 
quebrados ao longo dos anos 
nos principais jogos que 
tivemos juntos, À torcida é « 
minha alma. É em respeito 
a você que a nova diretoria 
liderada por Rubens Ferreira 
Silva, tem se empenhado no 
processo de fortalecer nova- 
mente o futebol Tricolor. E 

ce 

Este 19 de dezembro de 2021 marca 
032º aniversário de fundação do Tricolor 
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Ronaldo compra 90% 
das ações do Cruzeiro 

Não como herói. Não com 
super poderes para, sozi- 
nho, mudar a realidade. 
Mas com imensa respon- 
sabilidade. Com gestão in 
teligente e sustentável para 
um crescimento de médio e 
longo prazo. Com a lealdade 
de 9 milhões de apaixona 
dos”, escreveu Ronaldo em 
seu perfil do Instagram. 

O pentacampeão mun 
dial com a Seleção também 
citou a dor causada em 
2019, após a queda do Cru 
zeiro para a Série B:Há dois 
anos, vi esse time centená 

da. No total, Ronaldo ano. rio pelo qual tenho extrema 
tou 56 gols em 58 jogos pela gratidão ser rebaixado pela 
equipe mineira. primeira vez; vi a tristeza 

“Chegou a hora de vol. nar conta de uma das 
tar, É a minha vez de tentar 
abrir portas para o time. 

Neste domingo, Ronaldo 
Fenômeno lembrou de seu 
início como profissional do 
Cruzeiro, O ex-jogador, que 
comprou o clube no sábado 
por R$ 400 milhões, tam- 

relatou dor no rebai 
amento de 2019 e afirmou 
que “chegou a hora de vol. 
tar” ao time, 

O antigo atacante, reve- 
lado pela Raposa em 1993, 
estreou no dia 25 de maio, 
aos 16 anos. A despedida 
ocorreu em 8 de agosto de 
1994, antes de sua transfe- 
rência para o PSV, da Holan- 

O ex-jogador comprou o clube 
no sábado por R$ 400 milhões. 

DEBORA 

Centroavante italiano Lapadula 
é oferecido ao Corinthians 

Donigação 
Gianluca Lapadula foi r isso, resolveu acei 

oferecido ao Corinthians . tar o convite de Ricardo 
por um empresário que Gareca para assumir a 
procurou os dirigentes camisa 9 do Peru 
do Timão há poucas se- Com as constantes 
manas. lesões de Paolo Guerre- 

Centroavante de ro, ex-centroavante do 
anos, Lapadula nasceu Corinthians, Lapadula 
na Itália, mas tem dupla se tornou titular e caiu 
nacionalidade por causa. nas graças dos torcedo- 
da mãe, que é peruana. res sul-americanos com 

Ele chegou a defender quatro gols em sete j 
a seleção italiana em um . gos na Copa América de 

Lapada encena li most dp amistoso, em 2017, mas 2021, que teve o Brasil 
nacionalidade por causa da mãe, queé peruana. não foi mais convocado como sede.M 

Na mira do Fla, Carlos 

Carvalhal condiciona 

saída a liberação do Braga 
O Flamengo inicia nesta. ou não, mas qualquer acor- 

semana a busca por um novo — do terá que passar pelo Bra- 
técnico. Marcos Braz Bruno . ga, estou nas mãos do meu 
Spindel estão em Portugal. presidente. Estou focado no 
para se reunir com alguns meu trabalho e no jogo de 
treinadores. amanhã. Creio que os joga- 

Um dos favoritos da dire- dores também. São questões 
toria é Carlos Carvalhal. No. laterais, notícias que umas 
entanto, O treinador está no são verdade, outras especu- 
Braga afirmou queumasaf- — lativas. Faz parte, tem que 
da dependedos dirigentesdo . saberlidar com isso eos joga- 
clube português. dores são profissionais, estão 

“Tenho contrato com Bra- — focadosna tarefae não se agi- 
ga. Já tive várias abordagens, — tam porumaou outra notícia 
não sei se tiveram sequência. que possa sair” disse 

O Flamengo inicia nesta 
semana a busca por um novo técnico 

Cascavel conquista 
a Liga Nacional de 
Futsal pela 1º vez 

Neste domingo, o “nho, Roni (duas vezes), 
Cascavel derrotou o Gabriele André Deko. 
Sorocaba por6a0,no Já no segundo tem- 
ginásio da Neva, em po, os visitantes até ten- 
Cascavel, no Paraná, taram buscar um tento 

e se consagrou cam- para entrarem na par- 
peão da Liga Nacional | tida, mas a defesa dos 
de Futsal pela primei- anfitriões conseguiu se 
ra vez na história. Na segurar bem. Com isso, 
ida, o time paranaen- nada impediu a festa 
se já havia vencido por . dos paranaenses. 
3al, Essa foi a primeira 

Empurrada por cer- vez que o Cascavel che- 
cade 1,5miltorcedores, - gou na final da LNF. Já 
a Serpente Tricolor ini- o Sorocaba disputou 
ciou a primeira etapa a sua quinta decisão, 
com tudo. Em menos . das quais o time do in- 
de 15 minutos de jogo, . terior paulista triunfou 
os mandantes já ven- em duas. O clube, aliás, 
ciam por 640, com gols . era o atual campeão do 
de Dieguinho, Gustavi- torneio. 

Deegação, 

Neste domingo, o Cascavel 
derrotou o Sorocaba por 6a 0 

Divulgação 

do São Paulo 
O São Paulo demonstrou. lateral pela direita. Nenhum 

interesse no lateral-direito - dos dois são unanimidade 
Rafinha, que disputou últi- dentro do São Paulo, en- 
ma temporada pelo Grêmio. . quanto o jovem Welingtoi 
A diretoria do Tricolor Pau- que chegou a atuar impro- 
lista prepara uma proposta . visado nessa função, ainda 
ao jogador de 36 anos, se-— buscasefirmar. 
gundo o GE. Sem condições de fazer 

No atual elenco, o técnico . altos investimentos, Rafinha 
Rogério Ceni possui Igor Vi- . tem o perfil que interessa a 
nícius e Luis Orejuela como . diretoria são-paulina, já que 
as duas principais opções na . está livre no mercado. M 

Editora Jornal do Ônibus 



Publicidade Legal 

O Presidente da Comissão de Análise de Compatibilidade com a Política 
Pública de Cotas, nomeada pelo Decreto nº 36 682/2021, e a Secretária. 
Municipal de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais, 
com fuero na Lei Municipal nº 2.970 de 20 de outubra de 2009 « Decre- 
to Municipal nº 31.444/2017, divulgam a seguir o resultado das avaia. 
ões realizadas nos dias 13 é 14 de dezembro, previstas no Edital nº 
406/2021 — SMGP, que convocou os caridatos, para aferir o constante 
no item 8.7 dos Editais nº 1852019, 045/2020 e 2302025, e tem 2.10 
do Edital nº 0302017. dos Concursos Públicos, para provimento dos 
cargos do Enfermeiro, Módico Pediatra Terapeuta Ocupacional, Médico 
Goneralta e Educador Infant, do Quadro Geral da Prefeitura do Mu- 
nicipio de Araucária. Os candidatos abaixo avaliados, PERFAZEM os e- 
quisos da Lei Municipal nº 2070 de 20 de outubro de 2009 e do Decre- 
o Municipal nº 31,444/2017, a saber. 

CARGO: ENFERMEIRO 
Nome CLASSIFICAÇÃO — CLASSIFICAÇÃO 

GERAL coras 
ELVIS MARQUES HENR- dios ooo 

QUESSON 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA 

CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
GERAL cotas 

15 1 
Nome 

MARISTELA DOS 8 | RO. 
DRIGUES 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
NOME CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

GERAL COTAS 
CAMILA AMANDA DOS 16 2 

SANTOS 
CARGO; MÉDICO GENERALISTA 

CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
GERAL cotas 

ANA BEATRIZ SIQUEIRA E 1 
X.S.Pock 

CARGO: EDUCADOR INFANTIL Il 
CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Nome 

GERAL coras 
MAYARA KELLY LIMA NE E 1 

ves 
RAISSA LORRANE DA a 2 

ROSA 
KARINA MENI MACEDO s 3 

FELIPE DA SILVA FERREI. % 5 
RAPRATA 

DANIELA CALIXTRO DE n 8 
OLIVEIRA 

UANNI KARIN DE C. MAR. ” 7 
TINS 

SABRINA DE CAMARGO o 8 
CLARO. 

JOYCE CRISTINA DE VIE ma O 
TRO 

CÉLIA DO ROCIO ROSA 9 1 
CARGO: EDUCADOR INFANTIL Il 

Nome CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
GERAL coras 

KESLY DOS SANTOS F. 2 2 
GELAM 

MONALIZA DANIELLY N o s 
MARTINS 

MARCELO HENRIQUE 141 “ 
DOS SANTOS, 

JAQUELINE DA SALVA GO- tr O 
MES 

RENILDA LACERDA MA. to 1 
RIA 

VANETE PEREIRA DOS o 7 
SANTOS. 

ARIANNE LUIZA BRITO ur 1 
DOS SANTOS. 

PAMELA ELISE TRAVAS- ao 1 
SO VITAL, 

PALOMA DOS SANTOS 28 %» 
GONÇALVES 

DAISY SILVA DE ALMEIDA E) a 
SANTOS. 

GISLAINE SANTA B, DOS EA a 
SANTOS 

GUSTAVO RODRIGO M E a 
SCRAMIM 

BRUNA VERÍSSIMO NO. E “ 
QUEIRA 

“As cotistas das classificações 4º o 25º solicitaram fal de sta o serão 
avaliadas quando reconvocadas. 

Profolura do Município de Araucária, 16 de dezembro de 2021 
CARLOS ANDRE AMORIM LEMOS 
Presidenta da Comissão de Análo de 

Compatibilidade com a Política Pública de Cotas. 
RYAM HISSAM DEMAINI 

Socratária Muricipal de Gastão de Pessoas 

EDITAL Nº 4102021 -SMGP 
O Presidente da Comissão de Análise de Compasbiidade com a Polica 
Púbica de Cotas, nomeada pelo Decreto rº 35 142/2020, a a Secretária 
Municipal de Gestão de Pessoas, no usa de suas atribuições legais, 
“com hero na Lei Municipal nº 2070 de 20 de outubro de 2009 e Decre 
to Municipal nº 31.444/2017, divulgam a seguro resultado da avaliação 
realizada no dia 13 do dezembro de 2021, prevista no Edital nº 4082521 
— SNGP. que convocou a candidata, para aferir o constante no item 8 7 
do Edital nº 230/2021, do Concurso Público. para provimento do cargo 
de Educador Infantil do Quadro Pessoal Etetvo da Prefeitura do Muni 
cipa de Araucária. À candidata abaixo avaliada, NÃO PERFAZ os requi- 
silos da Lei Municipal nº 2.070 de 20 de outubro de 2009 e do Decreto 
Municipal nº 31.444/2017, a sabor 

Geral Classificação Cotas. 
E 

Nome Classificação 
LEONOR NICOLAU “7 
mesma tem o prazo improrrogável de 5 (tinco) dias úteis, a parir da 
publicação do presente Edital para, querendo, apresentar recurso admi- 

Os principais sintomas 
do Coronavirus são: 

FEBRE + TOSSE ou 
DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

PR PR e TS 

DECRETO Nº 37.131, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 
Abre cródio adiconal suplementar no orçamento do Município, com 
base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
800.000,00 (seiscentos mi reis) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná. com base nos 
Artigos 41, 1,42 e 43, 6 1º, da Loí Federal nº 4.320, de 17 da maíço 
de 1984, na Loi de Dvetizes Orçamentárias nº 36452020 de 
28/09/2020 é na Lei Orçamentária Anual nº 3660/2020 de 23/12/2020. 

DECRETA. 
Art 1º Fica aberto crio accional suplementar com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 800 000,00 (seiscentos mi reais). para reforça no 
exericio financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentá- 
io 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Fundo de Previdência do Município de Araucária 

Unidado Orçamentária 45.009 Fundo de Previdência Municipal 
Funcional Programática: —. Atividade: Mantra foina de pagamento 

45 00,0009 0272.0017 2264 (do beneficios proporconalidade artigo 4º 
da Lei 1463 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3190030000 - Pensões do 01040 - Regime Próprio R$ 800.000,00, 
RPPS o domitar do Providência Social. 

Exercido corrente 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 600.000,00 

Art 2º Para dar cobertura no(s) crúdito() incicado(s) no artigo anterior 
será(ão) anulada(s) parcialmente a(s) seguinte(s) dotação(ões) especi 
cada(o) 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Fundo de Previdência do Município de Araucária 

Unidade Orçamentária: 45.001. Fundo de Previdência Municipal 
Funcional Programática: .. Atividade: Mantar a folha de pagamento 

48 001,0009 02720017 2264 (de beneficios proporconalidade artigo 4º 
da Lei 1463 

ElementodeDespesa  FontedeRecurso Valor 
3180010000 - Aposentadorias. 01040 - Regime Próprio R$ 600.000,00 
do reps, reserva remunerada e. de Previdência Soc! 

reformas dos mitares — Exorcicio corrento 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 600.000,00. 

Art 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefetura do Município de Araucária 16 de dezembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEAINI 
Prefoso de Araucária 

DECRETO Nº 37.132, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Abre crédio adicional suplementar no. do Municipio, com 
base em encesso de arecadação no valor de R$ 1 488.533,23 (um mi 
Mão, quatmcentos e oitenta e seis md, quinhentos tinta e iês regis e 
vinte e três centavos) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná. com base nos 
Artigos 41, 1,42. 43, 6 1º,1, 6 3º o 6 4º da Loi Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, na Lei de Dvetizes Orçamentárias nº 2645/2020 de 
28/09/2020 e na Li Orçamentária Anual nº 366072020 de 231272020: 

DECRETA. 
Art Yº Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em excesso 
de arrecadação. no valor de R$ 1.486 523.23 (um mihão, quatrocentos 
e olaria o seis ml, quinhentos e tinta e vês reais a vino a ts conta- 
vos). para reforço no exercício Enanceiro de 2021 da(s) seguinte(s) dota. 
cáo(ões) orgamentâna(s 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Secretaria Municipal de Urbanismo 

Unidade Orçamentária: 25.001 Gabinete do Secretária - Smur 
Funoonai Programática. Apvidade: Desaproprar móveis e incor. 

25001.00150452 00062216 porá-los ao patrimônio público 
Elemento de Despesa FontedeRecurso Valor 

4490610000 Aquisição de” OT000 -Recursos R$ 148653323 
imáves, Ordinário (Lives). 

Exercício Corrente. 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.486.533.23. 

Art 2 Para dar coberiura ao(s) cedito(s) indicados) no artigo anterior 
será(ão) ubkzado(s) recurso(s)proveriene(s) do excesso de arrecada- 
ção daís) receia(s) 1728011100 - Cotaparte do ICMS - principal da 
forte 1000 - Recursos Orinários (Liwes)- Exercício Corrente nos ter- 
mos do inciso |, 81º, artigo 43, da Lei Federal é 320, de 17 de março de 
196%. 

salto 

AESI aravcária 
dE a e piusdç 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 54/2021 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.: 2489/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO Es Desa Drs on ONA TRo ace aan er Ernane dn Ra E PR a Ea e cá macião 

(ES asaucáma 
EXTRATO DO TERMO ADTIVO Nº: 092021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Re: 11865472021 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N: 0272018 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 
CNPJIMF nº 81.078 .289/000163. - OBJETO: É revista a Cláusula Guara, do Contato rº 0220, para porogar os prazos contlui de 
execução e vigência em 12 (Dave) meses, É revista a Cláusula Quinta do Cota, passando à contação vgorr com o val goal de R$ 
1.750.000,09 (Um milhão, setecentos e cinquenta ml rea), a ser supor 
tada pela seguinte dotação orçamentária 

Recursos Ulizados 
“Código reduzido: 367 
Orgão: 238 - Secretaria Municipal do Comunicação Social 
Unidade: “Gabaneto do Secretário 
Ação: 2246 - Manter o programa de publicidado, 

assessoria de imprensa e divulgação de atos oficiais. 
da administração. 

Vinculo: 1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício 
Corrente 

Subelemento: — 333903988000000000 — Serviços do publcidado o 
propaganda 

TERMO ASSINADO EM; 09 do dezembro de 2021 
Prelotura do Municipio do Araucária, 17 de dezembro do 2021 

CILMARA MARIA DO ROSARIO 
“Secretária Municipal do Comunicação Soc 

5] Araucária 
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 

1082021 - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 
104160/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARA- 
NAVAÍ - FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LE- 
TRAS DE PARANAVAÍ - FAFIPA - CNP n.05.866 804/0001-T6. 
OBJETO: O presenta Contrato tem por objelo a contratação do empresa 
espociatzada para prestação do serviços de elaboração, organização, 
planejamento e execução plena de Concurso Público visando a 
olaboração, impressão, aplicação é correção do provas objetivas, bem 
“coma emissão de relatórios comprobatórios e divulgação dos resultados 
parciais e fais, além da divulgação dos demais atos a avisos 
obrigatórios para provimento da vagas a cadastro de reserva para os 
“cargos de Educador Social, Médico Endocrinologista Pediátrico, 
Médico Psiquiatra e Médico Clínico Geral do quadro de passoal do 
municipio de Araucária em conformidade à Loi Orgânica do Municipio do 
Araucária, Lei Municipal nº 1704/2006, Lol Municipal nº 1.218/2001 a 
Lei Municipal nº 2070/2009, suas alterações, e demais logisação 
aplicávas; consoante as, condições. estabelecidas neste Termo de 
Referóncia. DO VALOR: O valor global estimado do concurso 
considerando a previsão de 4.167 (quatro mi. cento e sessenta é solo) 
inscrições pagas, será de R$ 65.900,00 (sessenta e cinco ml o 
novecentos reais) e o custo adicional de R$ 35,00 (tinta e cinco reais) 
por candidato excedente. PRAZO: O prosorio contrato torá vigência do 
12 (doze) meses, a part da publicação do Contrato (CPS) a do Termo 
de Dispensa de Licitação. CONTRATO ASSINADO EM: 03 do 
dezembro de 2021 
Prefeitura do Município de Araucária, 17 de dezembro de 2021 

RYAM HISSAM DEMAINI 
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

Entre em 

contato no tel. 

(41) 3263-2002 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
[SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 358/2021 - SMMA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 01- 
176537/2021 
(OBJETO: Contratação de empresa especializada para presta-| 
ção de serviço de alvenaria, reforma/reparação, incluindo to- 
dos os materiais, equipamentos e mão de obra, no centro de” 

CRAR, visando melhorar as. 
[condições de alojamento de cães e gatos socorridos pela u 
dade de resgate animal - ambui ria. 
[VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 200.000,00. 
[DATA/HORÁRIO ENVIO DE PROPOSTA: 
sh às 14h. 
[DATA/HORÁRIO ENVIO DE LANCES; 
LAhOSmin às 14h30min. 
As propostas des 
horários determi 
- O edital está à disposição dos interessados no Portal de Com 
[pras Eletrônicas do Município de Cunitiba: www.e-compras. 
curitiba. pr gov. br 
- O: 

referência de animais em risco 

12/01/2022 

12/01/2022 

via internet na data e 

leressados deverão observar as condições de part 
jo da proposta de preço e dos 1 

Curitiba e no edital de 
[ação e de apr 
desc 
basamento. 
- Para a ap a(s) e do(s) lance(s), o in- 
leressado deverá estar cadastrado prev 
viço de suporte a administração de prédios. 

log subgrupo: serviços de conservação es 

Fabrício Alves de Lima, 
Pregoeiro 

E Osirogs:"at65 de janeiro cum tempo absolutamente 
A aciequiado para analisarmos a decisão da Anvisa” 

Ministério só vai decidir 
sobre a vacinação de 
crianças em 5 de janeiro 

O ministro da 
de, Marcelo Queiro- 
ga, afirmou no sábado 
(18) que o Governo Fe- 
deral só divulgará uma 
posição oficial sobre a 
vacinação de crian 
entre 5 e 11 anos con- 

tra a Covid no próximo 
dia 5 de janeiro. De 
acordo com Queiroga, 
haverá uma audiência 
pública no dia 4 de ja- 
neiro, no Ministério da 
aúde, que servirá de 

base para a decisão fi- 
nal da pasta. 

“Até o dia 5 de janei- 
ro é um tempo abso- 
lutamente adequado 

para que as autorida- 
des possam analisar a 
decisão da Anvisa em 
todas as suas nuances, 
inclusive em relação à 
aplicação dessas vaci- 

afirmou Queiroga 
a jornalistas. Na quinta 
(16), a Anvisa autori. 

zou o uso do imunizan- 
te da Pfizer nas crian- 
ças dessa faixa etária. 
A vacina a ser aplicada 
terá uma formulação 
ligeiramente diferente 
da versão para adultos 
e, por isso, ainda não 
há doses disponívei 
no Brasil para esse pá. 
blico-alvo. E 

Anvisa pede investigação 
de ameaças aos diretores 

proteç rvidores 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An- 
visa) pediu à Polícia Fede- 
ral (PF) e a outros órgãos 
a apuração de ameaças 
contra diretores e servi- 
dores, além de reforçar 
pedido de proteção po- 
licial. “A Anvisa informa 
que, em face das ameaças 
de violência recebidas e 
intensificadas de forma 
crescente nas últimas 24 
horas, foram expedidos 
neste domingo (19) of 
cios reiterando os pedi 
dos de proteção polícial 
aos membros da Agência. 
Tais solicitações já ha 
viam sido feitas no último 

JR Ancaças contra diretores e servidores começaram após a Agência autorizar 
BM. apiicação da vacina contra Covid da Phizer em crianças de Sa 11 anos de dade 

mês de novembro quan- da vacina da Pfizer con- identificar os autores e nal, Augusto Heleno; o 
do a agência recebeu as tra Covid-19 em crianças apurar  responsabilida- ministro da Justiça Segu- 
primeiras ameaças”, disse de5a I1 anos, na quinta- des”, afirmou a Anvisa. rança Pública, Anderson 

-feira (16). “O crescimen- 
to das ameaças faz com 
que novas investigações 
sejam necessárias para 

O ofício da Anvisa fo 
encaminhado para o mi- 
nistro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucio- 

o órgão, em nota. 
As ameaças surgiram 

após decisão da Anvisa 
de autorizar a aplicação 

Torres; 0 procurador-ge 
ral da República, Augusto 
Aras; e o diretor-geral da 
PI; Paulo Maiurino, 

RELANNA NR RAADALAEARA ARA 

Empréstimos para casa própria 
passam de R$ 150 bi em 2021 

Dhelação/ca 
zaram R$ 128,7 bilhões. 

Para José Carlos Mar 
tins, presidente da Câma. 
ra Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), 
2021 foi o ano do merca 
do imobiliário. Segundo 
ele, o primeiro e segundo 
trimestres deste ano fo- 
ram “excelentes” em ven: 
das. Mas ele acrescentou 
que, a partir do terceiro 
trimestre, já pôde ser ob- 
servada uma queda nas 
aquisiçã 

As concessões de novos 
empréstimos para a com- 
pra da casa própria por 
pessoas físicas bateram re: 
corde neste ano ao somar 
R$ 152.8 bilhões de janeiro 
a outubro, segundo infor. 
mações do Banco Central. 
O valor supera os R$ 134,8 
bilhões registrados em 

014, recorde anterior (a 
série histórica do BC co. 
meçou em março de 2011). 
Em 2020, as concessões 
para pessoas físicas totali- 

PE Valor liberado neste ano supera o recorde 
sdeimóveis.m À À anterior, de 2014, em exatos R$ 18 bilhões 

Lula e Alckmin se encontram 
durante jantar em São Paulo 

Antocdo Cds de Almeida Caso 
O ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) eo 
ex-governador de São Pau- 
lo Geraldo Alckmin (sem 
partido) se encontraram 
ontem em um jantar em 
São Paulo. O evento de final 
de ano é do grupo Prerro- 
gativas — integrado por ad- 
vogados, juristas e artistas. 

No último dia 15, Alck- 
min anunciou sua saída do 
PSDB. Na movimentação 

dos partidos para a eleição 
do ano que vem, ele próprio 
admitiu a possibilidade de 
ser candidato a vice-presi 
dente na chapa de Lula. O 
petista só deve anunciar ofi 
cialmente a candidatura em 
março. Pesquisa Datafolha 
divulgada na sexta-feira (17) 
apontou que 70% dos entre- 
vistados disseram que ter Al- 
“ckmin como vice não mude 
intenção de voto em Lula. E 

BB Ex-presidente é ex-governador de SP vêm conversando 
ABR sore possível união para a cleição presidencial de 2022 

E Ennaldo CRAbas 
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Paraná Cidadão atende 
12 mil pessoas em Tamandaré 
Público teve acesso a dir 

O município de AL- 
mirante Tamandaré, na 
Região Metropolitana de 
Curitiba, recebeu nesta 
semana as ações do Pro- 
grama Paraná Cidadão, 
do Governo do Estado, 

coordenado pela Secre- 
taria de Justiça, Família e 

Trabalho. Foram realiza- 
dos 12.004 atendimentos 

de quarta a sexta-feira (14 
a 16). O evento encerrou 

atividades do progra- 
ma em 2021. 

O público de 2.346 

pessoas teve acesso a di- 
versas ações gratuitas de 
órgãos estaduais e do mu- 
nicípio em um mesmo lu- 
gar. O objetivo foi facilitar 

tram em vulnerabilidade 
social. para dar um atendimen- 

“O Paraná Cidadão é to humanizado e perso- 
um evento que existe para . nalizado aos cidadãos. O 
levar 0 Governo onde o programa só é possível 
povo está. Ele foi criado . quando há uma parceria 

ender principalmente O objetivo foi facilitar atender principalmente 
pessoas que se encon- às pessoas que se encontram em vulnerabilidade social 

a Prefeitu 
cre 

explica o se- 
ário Ney Leprevost. 
ambém foram ofere- 

cidas orientações jurídi- 
cas de direitos humanos 

e defesa do consumidor, 
atendimentos na área de 
saúde e educação, além 
de atividades de lazer e 
apresentações culturais. 

DESDOBRO EA 

Infraestrutura | 

Diversas ruas de 
São José dos Pinhais 

recebem melhorias 
Em andamento com as. zende (Borda do Campo) 

obras de mobilidade e in- “As obras são para me- 
fraestrutura que Ihorar a qualidade de vida 
tecendo por toda ci doscidadãos e também para 
Prefeitura de São José dos proporcionar mai 

inhais, por meio da Secre- . lidade em São José dos Pi 
taria Municipal de Viação e. nhais. Pensando sempre em 
Obras Públicas, está reali. uma cidade cada vez melhor 
zando melhorias em diver- para se viver”, disse a prefeita 
sas ruas. Nina Singer. 

Entre elas estão: O secretário de Viação e 
Rua Alberto Koerbel (Ing), Obras Públicas, Marco Se- 

Rua Adelia Wyspiansky Suck . tim, ressaltou a importân- 
(iná), Rua Georges Abou cia de vistoriar as obras e 
Assaly Macarios (Rio Peque- . assim garantir que a popu- 
no), Rua Roberto Meres de . lação receba um serviço de 
Credo (Iná) e Rua Luiz Re- qualidades 

PA O obictivo de prevenir o uso de Mies cresça cxdoiacens 

Alunos das escolas 
municipais recebem 
certificado do PROERD 

Neste mês de dezem- 
bro, ocorreu a formatura 
do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e 
à Violência (PROERD) que 
foi desenvolvido em algu- 
mas escolas municipais de 
Pinhais. O programa é ide- 
alizado pela Polícia Militar, 
por meio do Batalhão de 
Patrulha Escolar, e conta 
com o apoio da Prefeitura de 
Pinhais, por meio da Secre- 
taria de Educação (Semed). 

Com o objetivo de pre- 
venir o uso de drogas entre 
crianças e adolescentes, 

além de desenvolver ações 
de cidadania, o PROERD 
trabalhou neste ano em Pf 
nihais, com alunos do 5º ano 
do ensino fundamental das 
escolas Aroldo de Freitas, 
Felipe Zeni, Marins de Sou- 
za Santos e Thereza Corrêa 
Machado. Os alunos tiveram 
aulas com o educador social 
do PROERD, o policial M 
litar Rogério, que uma vez 
por semana, durante uma 
hora esteve em sala de aula 
trabalhando o conteúdo do 
projeto que é composto por 
10lições 

Região Metropolitana 

O Governo do Estado en- 
tregou na última sexta-feira 
(17) os cartões do Progra- 
ma Estadual de Transferên- 
cia de Renda Cartão Comi- 
da Boa aos municípios da 
Região Metropolitana de 
Curitiba. O evento contou 
com participação do secre- 
tário de Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevoss, e 
o chefe da Casa Civil, Guto 
Silva. 

A ação fuz parte da ação 
Paraná Solidário. O cartão é 
um dos benefícios assisten- 
ciais para as famílias em si- 

BE A ação faz parte da ação Paraná Solidário 

da RV 

tuação de vulnerabilidade. 
“Queremos um Natal 

sem fome no Paraná. Va- 
mos distribuir os cartões 
para todos os municípios 
e contamos com a logísti- 
ca dos prefeitos para que 
o benefício chegue o mais 
rápido possível na mão das 
pessoas”, afirmou o secre-| 
tário Ney Leprevost. 

Apenas na Região Me- 
tropolitana de Curitiba os 
cartões devem beneficiar 
20 mil famílias, Em todo o 
Paraná, estão sendo distri- 
buúdas 90 mil unidades 

Nesta última quint 
feira (16), a Secretaria 
Municipal de Meio Am- 
biente realizou a vistoria 
em empresas no Centro 
Industrial Mauá, no pe- 
rímetro próximo ao Rio 
Palmital, ao qual foram 
recebidas diversas de- 
núncias de descarte irre-| 
gular de materiais, que 
ocasionaram um forte 
odor na região. 

A ação já foi realiza- 
da em outro período, 
porém na época não foi 
possível precisar se 0 

yu 

descarte era incorreto e 
quem era o responsável 
pela destinação dos ma-| 
teriais. 

Em parceria com a 
Sanepar, a equipe de fis- 
calização ambiental da 
Secretaria de Meio Am- 
biente, intensificaram 
os trabalhos de vistoria 
na localidade a fim de 
descobrir a origem dos 
descartes, que prova- 
velmente são de origem 
química, sendo elas tin- 
tas ou outros materiais 
dessa natureza. 

Divulgação 

o. 
PE Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou 
BRA a visioria em empresasno Centro Industrial Mauá 

Editor lomaido Onibais 



Variedades - 

Orquestra Sinfônica do Paraná 
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apresenta concerto virtual 
Os músicos dos instru- 

mentos de metais e percus- 
são da Orquestra Sinfôni- 
ca do Paraná apresentam 
nesta quarta-feira, dia 22,0 
último concerto virtual iné- 
dito da Temporada 2021, A 
apresentação foi gravada 
previamente e vai ao ar às 
20h no Facebook, Insta- 
gram e YouTube da OSP O 
concerto é um presente de 
Natal da Orquestra para 
o público. No programa 
estão cinco obras tocadas 
por trompetes, trombo- 
nes, trompas e instrumen- 
tos de percussão. 

CAÇA-PALAVRA 
O Revistas COQUETEL www. coquetel. com.br 

Pr ar, ga de lo, 6 poda ço 

Ailha de Nauru 
NAURU é uma nação insular, isto é, 
trata-se de uma KHA, e está locali- 
zada na Oceania, no PACÍFICO. Com 
apenas 21 quilômetros quadrados de 
EXTENSÃO, é o menor país INSULAR 
do mundo eo terceiro MENOR, con: 
derando os países continentais, per- 

dendo apenas para o Vaticano e Mô- 
naco. OS IDIOMAS oficiais são o nau- 
ruano eo inglês australiano, ea MO- 
EDA ali usada é o dólar australiano. A ECONOMIA do país gira em torno da 
EXPORTAÇÃO de recursos naturais e da exploração de FOSFATO. Com pou 
cas áreas de CULTIVO, Nauru precisa importar alimentos e água POTÁVEL. 
Originalmente habitada por TRIBOS nativas, tornou-se COLÔNIA da Alema- 
nhano final do século XVIII. Na Primeira Guerra Mundial, a ALEMANHA per- 
deu o controle da ilha para AUSTRÁLIA, Nova Zelândia e Reino Unido. Na 
Segunda Guerra, por sua vez, a ilha foi ocupada pelo Japão, até finalmente 
obter a INDEPENDÊNCIA em 1968. Pouco mais de três décadas depois, em 
1999, Nauru se tornou país-membro das Nações Unidas. 
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Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral com.br 

'HEGOU o novo Almanaque de Astrologia Dir- 
Alves 2022, ano de Mercúrio. O que os astros 

indicam para sua vida profissional, afetiva, saúde, 
dinheiro e amor, Adquira já na minha loja. Rua: 
Emiliano Perneta 30 — loja 21 Galeria Cezar Franco 
— centro Curitiba. Ligue e peça informações através 
do telefone (41) 3233-9138 ou pelo whatsapp: (41) 
99741-1419 - Programa Bom Dia Astral de segunda 
asexta-feira na rádio Cultura AM 930 das 07h às 08h. 
wwnwcultura30.com.br- live facebook e instagram 
Dirce Alves jornalista. wwvwdircealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
Existe uma disposição para trabalhos em que 

| possa comandar. Alcançará sucesso graças a sua 
competência. Estará sempre ajudando os mais ne- 
cessitados. A família será peça importante duran- 
tesua vida. É justo, agradável e companheiro leal. 

Alerta 
Os cancerianos começam a semana no aler- 

ta, e os astros aconselham rotina. Utilize o bom 
senso para evitar problemas com pessoas do seu 
trabalho. No amor, procure ser menos individua- 
lista. Adie mudanças domésticas e viagens. 

A presença de Marte, na sua positiva nona casa 
tras realizações financeiras e acertos profissio- 
nais. Colaboração dos envolvidos em seus negó- 
clos. Bom astral no lar e amor. C. 982 M.2545 

Afase é produtiva e melhora cada dia. Os negócios e 
trabalho trazem progresso. Sintonia com a família, 
todos procuram sua companhia. O sucesso favorece 
a sua vida afetiva €. 556 M. 872 

Você terá um bom dia, o período da manhã será 
produtivo para acertar os negócios. Não faltará, 
inspiração para compras e acertos na área afetiva. 
Pode contar com a sua família. C 109 M. 9013 

Oddiaé de alerta e oidealéruina não se apresse em re. 
tação de compras natalinas. O planejamento e escu. 
cão de tarefas complicadas devem ser adiadas. Cuide 
das saúde 874 M 7209) 

A inspiração não deve faltar, principalmente para 
movos trabalhos e negócios. Você se sente livre para. 
realizar os compromissos financeiros e dar assis- 
tbncia a família. Clima de paixão no amor. C. 449 
M.0626. 

Bom momento para mastrar a satisfação com a har- 
tmonia em família. Sucesso profisional e oportu- 
nidades surgindo nos negócios. Excelente astral no 
amos, com menos citimes eacertos.C- 761 M.3389. 

Você estará a vontade para fazer o que gos 
cluindo compras natalinas e encontros. Equi 
profissional À família pede o seu apoio. À pessoa. 
amada estará exigindo a sua atenção. C. 237 M. 
6365 

Dia que estará sensível, mas não deve ter problemas. 
mo trabalho, haverá sim boas mudanças, inclusive 
tanceiras. Lealdade de seus amigos e sócios. No amor 
saiba atrair quem você deseja. C- 628 M. 1133 

Você passa por um período de sucesso profissio- 
nal, Os problemas financeiros serão resolvidos. 
Novos acordos com a família. Proteção de Áries. 
eLibra. Tudo bem no amor, sem brigas. €.260 M. 
5518 

O astral em família esta agradável, lembre que ama- 
nhão Sl, passa a transitar no seu signo. Ótimo astral 
para resolver problemas de saúde e renovação das. 
energias. Amor equilibrado. .515M.3470 

A partir de amanhã estará sob a forte influência do 
Sol, ma sua desfavorável 12» casa astral É o chamado 
popularmente inferno astral Lie car em evidência. 
Nãodiscuta com a família ou seu amor. 143 M.2704 

Hoje você vai se encher de coragem para expressar 
o que sabe. Os negócios e assuntos profissionais. 
trazem tranquilidade e chances de iniciar projetos, 
inclusive ligados a imóveis, Estímulos no amor. C. 
096 ML 4951 

EE 
TEDOUAVIDA 
(SBT) -21H15. 
Gina descobre que Pedro 
com Helena é manda ele deci 
dir entre ela ou a mãe de Nico. 
lás, Pedro tenta explicar a situa 
ção que o levoua casa dela, mas 
Gina se recusa a entender, 

NOSTEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Tonico afirma que Zayla lhe re 
velou à identidade de Samuel 
e Olu, Cândida e Guebo nã 
acreditam quando a moça nega 
Luísa pode se complicar por ei 
dado a Samuel uma carta fals 
dealforia 

QUANTO MAIS VIDA MELHOR 
(GLOBO) - 19H35 
Neném consegue . escondes 
Teca antes de Trombada chegar 
Flávia sente d local da 
operação e pr ilherme 
Rose cobra explicações de 
na. Neném é obrigado a elogi 

yada em uma entrevista 
Rose se aconselha com Joana 
Teca acarícia Neném, sem que 
Trombada veja. 

UM LUGAR AO SOL 
(GLOBO) -21H 
Christian/Renato salva à vida de 
Túlio, que garante que 0 acordo 
entre eles não mudará. Antô 
la afirma a Hárbara que é Jan 
ne quem receberá o prêmio do 
concurso. Alípio avisa a Queiro 
que terá que fugir, e invent 
mentira para Elenice. 
Orsi ds caps ds molas 

EE 

“O Expresso 

Polar' é o filme 
da 'Sessão da 
Tarde' de hoje 

Tom Hanks e 0 diretor 
Robert Zemeckis se reú. 
nem para “O Exp 
lar”, uma aventura 

Van Allsburg. Quando um 
menino cheio de dúvidas 
pega uma extraordiná 
carona para 0 Polo Norte, 
ele embarca em uma jor- 
nada de autodescobrimen- 
to que mostra a ele que a 
maravilha da vida nunca 
desaparece para aqueles 
que acreditam. A “Sessão 
da Tarde” começa às 15h45 
na RPC/TV Globo. E 

Editora jornal do Onifuis 



Segurança, 
X para ir e vir. 
Empresas associadas Metrocard conquistaram 
o Selo de Conformidade Sanitária emitido pela 
GCS Global Certification System. 
São elas: Viação Colombo, Viação Castelo 
Branco, Expresso Azul, Leblon Transportes, 
Viação Nobel e Expresso São Bento. 

Isso significa que todos os protocolos de 
segurança estão sendo cumpridos, inclusive 
os da Covid-19. 

O futuro é coletivo. Emba 
nessa ideia com a ge 

(D cartaometrocard.com.br 

OQ feartaometrocard 
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