
Conheça mais sobre 
nossos produtos no 
site gruporãa com 

Estado tem recorde 
de ofertas de empregos DA GRANDE CURITIBA 

nas agências do trabalhador 4 oricia no ponto ans 
(Página3) 

Paraná lidera o ranking de 
imunização completa da Covid 
Quase dez meses após o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, o Paraná é o Estado com maior percentual de 
população imunizada com segunda dose ou dose única - 69,69% da população está completamente protegida. (Página 4) 

Ema 

Bolsonaro estuda 
como reduzir 
preço da gasolina 
ao consumidor 

extraoficialmen 
ombustíveis es 

as para daqui a 20 dia: 
assunto será prioridade em se 
(Página 12) 

REGIÃO METROPOLITANA 

Piraquara terá Caminhada 
e Pedalada da Natureza 

soubs 
do 

(Página 10) 

Coritiba 
defende a 

“ liderança no 
: = Couto Pereira 

d s É 
eram cpato o 

mudança 
contra o Coxa 

(Página 6) 

(Páginas) 

Depois de estar perdendo por 2 x 0 para o Flamengo, o Athletico conseguiu arrancar um empate 
já nos descontos. O confronto de ontem, na Baixada, foi válido pelo Brasileirão. (Página 6) 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“Nada é mais 
humilhante 
do que veros 

tolos vencerem 
naquilo em que 
fracassamos.” 

Gustave Flaubert 
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Mais do que 
uma promessa 

Governos de todo o 
mundo prometeram, ao 
final da COP26, zerar o 
desmatamento ilegal até 
2030. Todos eles sabem 
quenão haverá comércio 
intemacional com aque- 
les que ficarem de fora da 
pauta ambiental. A ex 
ploração de recursos na- 
turais, em todo o planeta, 
chegou ao seu limite, seja 
na exploração de ener- 
gia ou na ocupação dos 

espaços para a indústria 
agropecuária, ou ainda 
na produção de energia, 
ou mesmo até de dispo- 
nibilizar água potável 
para as suas populações. 

O fato é que nos pró- 
ximos anos, todas as 
sociedades vão preci 
sar estabelecer políticas 
para limitar o consumo. 
A economia mundi: 

até hoj 
no avanço do consumo, 

esteve ida 

ou s quanto mais a 
população consumia, as 
produções aumentavam 
ca economia girava. 

Daqui para fre: 
necessária a adoção de 
um novo modelo. Não 

basta usar a palavra sus- 
tentabilidade como um 
termo da moda ou uma 
ideia abstrata. Produzir e 
consumir em harmonia 

te será 

com a natureza será uma 
necessidade vital. E 

Quina 
c 

5-33-44 

Mega Sena 

03-16 38-53 

Timemania 
Concurso ne tu? 
04-06-14-18-30-46-47 
Time do coração: 

Lotofácil 

01-04-06-07-08 
10-11-12-14-18 
19:21-2 

IMAGEM DO DIA 

O Papa Francisco deposita 
flores nos túmulos 
do cemitério militar 

Roma, para 
homenagear as vítimas da 
guerra e da violência no 
Dia de Finados 

ESSES 

Fortnite e Yahoo deixam 
de funcionar na China 

Editora Jornal do Ônibus Ltda - EPP |CNF) 112º 
Redação | Administração ua Fas 

Instituto 
Verificador de 
Comunicação Circu de Segunda a Sexta fi: 

Menos de um mês após 
o Linkedin anunciar o en 
cerramento das suas ati- 
vidades na China, mais 
duas grandes empresas de 
tecnologia fazem o mes- 
mo. Ontem, a Epic Games 
confirmou a descontinua- 
ção do jogo Fortnite (foto) 
no mercado chinês, quase 
ao mesmo tempo em que o 
Yahoo divulgava sua saída 
do país. Em ambos os ca- 
sos, as decisões foram mo- 
tivadas por medidas rígi- 
das impostas pelo governo 
chinês nos últimos meses, 

Editor ch 
PRI Foneifax (4 

como forma de aumentar o 
controle sobre a economia. 

As novas regras atin 
giram em cheio o setor 
tecnológico. No caso dos 
videogames, os títulos 
precisam passar por um 
complicado processo de 
aprovação antes do lança 
mento, geralmente enfren- 
tando uma forte censura. 
Além disso, as autoridades 

locais começaram a limi 
tar O tempo em que me 
nores de 18 anos passam 
jogando online (três horas 
por semana). M 

Renato Barroso (reg, 940/MTB/PR) 
32632002 COMERCIAL (41) 3: 

O- Ensolarado 
ars 

nAo 
E O =| Ensolarado 
Prés 

Ss Nublado 

Dúvidas sobre 
sintomas do 
coronavírus 

Ligar 192 

(41) 3330-4414 

(41) 99117-3500 

0800-6444414 

Precisando 
conversar? 

Serviço de escuta 
eacolhimento 
TelePaz 

Atendimento 
telefônico com 
psicólogos 

3350-8500 
Atendimento 
à população. 

3350-8200 
Atendimento aos. 
funcionários públicos 

63 2002 
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Paraná tem oferta recorde 

de novos postos de trabalho 

A semana começa com 
1183 postos de trabalho for 
mal ofertados nas 216 Agên- 
cias do Trabalhador do Esta- 
do, vinculadas à Secretaria de 
justiça, Família e Trabalho. A 
maioria está nas Agências de 
Curitiba e Região Metropoli 
tana 

As principais vagas nas re- 
gionais de Apucarana, Campo 
Mourão, Cascavel, Curitiba, 
Foz do Iguaçu e Ibaiti são de 
auxiliar de linha de produção. 
As. agências também ofer 
tam empregos de consultor 
de vendas, abatedor de aves, 
motorista de caminhão, cos- 

iro, operador de cabxa e 
repositor de caixa. 

Os interessados em al 
guma das vagas ofertadas 
devem buscar “orientações 
entrando em contato com à 

| 0 número de vagas está refletindo a retomada econômica do Estado 
nse, devido ao feriado, Pa 

a Agência do Trabalhador de . e respe 
Curitiba retoma suas ativida-  tações das autoridades san 

Agência do Trabalhador de - des a partir de quarta-feira, . tárias, o atendimento é feito. do link: hups://wwwjustica. 
seu município. Na capital pa- dia 03 de novembro. com horário marcado, das prgovbr/Trabalho. E 
NOEL BA O OO A AO 

Frente Parlamentar destaca decisão 

do Tribunal de Conta sobre pedágio 

h. Os interessados 
devem fazer o agendamento 

a evitar aglomeração, 
ndo todas as orien- 

pelo site da secretaria através 

Frente Parlamentar em escla 
recer para a população, anova 
proposta intencionada pelo 
govemo federal, lesiva mais 
uma vez aos paranaenses”, 
disse o deputado. 

Romanelli destacou ainda 
ação de denúncia do depu- 
tado Soldado Fruet (PROS), 
integrante do colegiado, aca 
tada na decisão do conse- 
lheiro Nestor Baptista “Apre- 
sentamos dezenas de ações 

O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) destacou a 
decisão do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) que proibiu 
as concessionárias de partici 
par do novo leilão do pedágio 
nas estradas paranaenses e 
disse que a determinação do 
TCE evidencia o resultado do 
trabalho realizado pela Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio, 

da Assembleia Legislativa do 
Paraná, durante as 18 audiên- 
cias públicas presenciais nas 
principais cidades do estado. 

“É uma grande decisão de 
todos que lutam contra a per 
peruação do pedágio do caro 
no Paraná. Mostra também a teram uma série de crimes” 
importância do trabalho da 

Federal e as denúncias como 
ado deputado Soldado Fruet 
reforçam o sentimento queas 
atuais concessionárias come- 

E Os deputados destacam que as atuais concessionárias 
devem ficar de fora disse 

Previdência dos servidores será votada hoje 
A Assembleia Legislativa do Para- 
á vota em redação final na sessão 

plenária de hoje (3) a proposta do 

de mandato eletivo, comissionados, 
servidores de outros entes federados, 
empregados de sociedades de eco- 
nomias n 

que ainda comem na Justiça | 

|De volta ao Brasil, 
Moro deve se filiar e ser 

| candidato a presidente 

ça Sérgi 
ao Brasil na segunda 
vindo dos Estados Unidos, 
e já iniciou o movimento Poder Executivo que institui o Regi- 

me de Previdência Complementar 
para os Servidores do Estado. O pro- 
jeto de lei 471/2021 determina que 
a nova modalidade previdenciária 
será facultativa para os servidores 
que se encontram em efetivo exe 
cio e obrigatório para os que ingres- 
sarem no serviço público após sua 
implantação. 

De acordo com o texto, poderão 
aderir ao Regime de Previdência 
Complementar, de forma voluntária, 
servidores temporários, detentores 

stas e de empresas públi 
cas, desde que sem contribuição do 
patrocinador. A matéria ressalta que 
o Governo do Estado do Paraná será 
o patrocinador do plano de benefi 
ciosdo Regime de Previdência Com- 
plementar. 

A proposição diz que farão jus à 
contribuição do Estado, a título de 
contrapartida, os que receberem 
vencimentos acima do limite mái- 
mo dos beneficios do Regime Geral 
de Previdência Social, que atual- 
menteédecerca de R$6G5mil 

A proposta do governo volta ao 
plenário da Assembleia hoje 

para ampliar as conversas 
políticas sobre sua possível 
candidatura ao Palácio do 

| Planalto, em 2022, como 
| alternativa da terceira via 
| ao presidente Jair Bolsona- 
| ro e ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Com o 
fim do contrato de consul- 
toria que tinha com a AI- 
varez & Marsal, Moro está 
liberado para atuar politi- 
camente e vai se filiar ao 

Debate na Câmara 
Última audiência pública do mês de outubro, o 
debate “Acolhimento de crianças e adolescentes 
em Curitiba" realizado na manhã desta sexta-feira 
(29) na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) reu- 
niu representantes da FAS (Fundação de Ação So- 
cial), do Conselho Municipal de Assistência Social, 
do Conselho Municipal do Direitos da Criança e 
Adolescentes, do Ministério Público do Paraná 
(MPPR) e Rede de Instituições de Acolhimento de 
Curitiba e RMC (RIA). 

Consulta pública 
Depois do feriado de Finados, a Câmara Munici- 

pal de Curitiba (CMC) realiza a audiência públi- 
ca para apresentação do resultado da consulta 
pública sobre os projetos da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para 2022 e do Plano Plurianual 

(PPA) 2022-2025. A atividade está marcada para 

quarta-feira (3), durante a sessão plenária. Re- 
alizada pela internet, a consulta pública ficou 
aberta até o dia 24 de outubro. 

Universidades estaduais 
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) de- 
fendeu o ensino superior público e o fortaleci- 
mento das universidades estaduais pela contri- 
buição dada ao desenvolvimento do Paraná. “As 
universidades estaduais são um grande patri- 
mônio do Estado, Imaginem se o Paraná não ti- 
vesse criado suas sete universidades”, destacou 
o parlamentar na sessão da Assembleia Legisla- 
tiva do Paraná. 

Moro se filia ao Podemos no próximo 
dia 10e pode ser candidato 

O ex-ministro da Justi-. Podemos no próximo diz 
10, em Brasília. O convite 
para a cerimônia já come- 
cou a ser distribuído. 

“Juntos, podemos cons- 
truir um Brasil justo para 
todos”, diz O texto, com & 
foto do ex-ministro, emol 
durada por uma bandeirs 
do Brasil. O ato de filiação 
ocorrerá em grande estilo, 
no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães. An- 
tes, no entanto, Moro vai 
se reunir com integrantes 
de outros grupos que têm 
simpatia por sua provável 
candidatura. E 

Moro retornou 
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Coluna do 
Consumidor 

Novidades no 
transporte aéreo 
O desembarque transportados). Resu- 

da aeronave ficou mo disso, a Gol trans- 
ivilizado, gradativa- — porta 65% menos que 
mente os passagei- a Azul é tem 382,4% 
ros se levantam, das. mais reclamações. 
primeiras poltronas 
para as últimas, com 
direito a pegar a ba- 
gagem que não cou- 
be no início lá final 
do avião e todos sen- 
tados, aguardando. 

Quanto ao índi- 
ce de satisfação dos 
passageiros: da Azul 
foi de 4,2;da Gol38e 

da Latam 2,9.0 prazo 
médio para a respos- 
ta ao consumidor: da 

A fila para o em- Golé 1,9 dias; da Azul 
barque continua a 42edaLatam5,9. 
mesma coisa, qua- O índice de so- 
se ninguém respeita lução dos proble- 
a distância entre os 

passageiros e a pes- 
soal das aéreas finge 
que está tudo bem. 

A Gol fazendo das 
suas, na hora de mar- 
caro lugar, se realiza- 
do antes das 48 horas 
do check-in, o consu- 
midor paga por isso, 
em assentos nor- 

mais, são R$30,00, 
e está escrito que as 
poltronas são recli- 
náveis: — what? 

O check-in em tem- 
pos de pandemia, é de 
uma hora e meia an- 
tes do embarque, isso 
é para acabar, princi- 
palmente nos primei- 
ros horários, mas na 
prática, nada mudou. 

Mesmo não po- 
dendo, aeronaves so- 
brevoam as cinco da 
manhã a cidade, com 
aquele olhar blasé, 
de quem acordou 
mais cedo. 

Notícias boas: pelo 
boletim do consumi- 
dorgovbr, as aére- 
as brasileiras apre- 

mas no período foi 
o seguinte: da Azul 
91,9%; da Gol 83,3% 
eda Latam 73,3%. 

A Azul demora um 
pouco mais que a Gol 
para resolver as de- 
mandas dos consu- 
midores, mas resolve 
mais e tem bem me- 
nos reclamações. 

Entre as empresas 
estrangeiras que mais 
transportaram  pas- 
sageiros no período, 
os dados também fo- 
ram positivos, houve 
a redução do índice 
de reclamação em 
86,07%, com aumen- 
to da resolutividade 
em 6,89%, e o de sa- 
tisfação em 11,10%. 
Contudo, o tempo 
médio de resposta 
aumentou em 6,83%, 
com média 8,67 dias. 

A privatização dos 
aeroportos fez surgir 
a receita do ISS para 
os municípios que 
possuem aeroportos. 
São José dos Pinhais 
faturando, — mesmo 

sentaram — melhor com o seu aeropor- 
desempenho nos in- to sendo de Curitiba. 
dicadores do segundo Quem já não escutou: 
trimestrede2021. “Senhores passagei- 

A cada 100 passa- ros, em breve pousa- 
geiros — transporta- remos no aeropor- 
dos; a Azul teve 63,2 
reclamações (de 4,4 
mi. — transportados); 
a Latam 177 (de 3,1 
mi transportados) e a 
Gol 241,7 (de 2,9 mi. 

to Afonso Pena, em 
Curitiba”. 
E segue o baile, a 

ANAC representando, 
muito bem, os inte- 
resses das aéreas. E 

Claudio Henrique de Castro - Doutor em Direito (UFSC) e 
Professor no Curso de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná 

PR PDS je A Se 

Estado 

pm Paraná lidera ranking de 
imunização completa da Covid 
Praticamente 70% da popula 

Quase dez meses após 
o início da campanha 
de vacinação contra a 
Covid-19, o Paraná é o 

Estado com maior per- 
centual de população 
imunizada com segunda 
dose ou dose única. De 

acordo com o consórcio 
dos veículos de impren- 

a, 69,69% da popula- 
ção está completamente 
protegida contra as for- 
mas mais graves da do- 
ença. Na sequência es- 
tão São Paulo (67,71%), 

Mato do Sul sa Grosso 
(64,37%), Rio Grande do 
Sul (60,86%) e Santa Ca 
tarina (58,67%). 

Na análise 

com 74,72%, pouco atrás 
de São Paulo (80,54%), 

nta Catarina (76,11%) 
e Rio Grande do Sul 
(75,40%). No país, segun- 
do a análise do consór- 

da po- 
pulação — parcialmente 
imunizada com apenas 
a primeira dose 0 Para 
ná aparece em quarto 
OEBEANDA ODOR RAREADAAMARA LAR RAARAAAAO 

RiosdoParaná | 
Dondação! Sede 

Fiscalização do Instituto Água e Terra ser 
feita em todos os rios que passam pelo Estado 

Pesca de espécies 
nativas está proibida 
até fevereiro 

O Instituto Água e Terra 
(IAT) informa que já come- 
gou o período de restrição 
à pesca de espécies nativas 
no Paraná — a piracema. 
A determinação deve ser 
cumprida até 28 de feverei- 
ro de 2022. São protegidas 
todas as espécies nativas do 
Estado, como bagre, dou- 
rado, jaú, pintado, lambari, 
mandi-amarelo,  mandi- 

rata e piracanjuba — pois 
É durante esse período que 
amaioria delas se reproduz. 

Não entram na restrição 
as espécies consideradas 
exóticas, como bagre-afri- 

cano, apaiari, black-bass, 
carpa, corvina, peixe-rei, 
piranha-preta, tilápia, tu- 
cunaré e zoiudo, além de 
híbridos — organismos re- 
sultantes do cruzamento 
de duas espécies. Quem for 
flagrado pescando em de- 
sacordo com as restrições 
será enquadrado na lei de 
crimes ambientais. A multa 
é de aproximadamente R$ 
700,00 por pescador e mais 
R$ 20,00 por quilo de pei- 
xe pescado. Além disso, os 
materiais de pesca, como 
varas, redes e embarcações, 
poderão ser apreendidos. E 

ção completou o ciclo vacinal 

â 
BE. ss. css ae cainação oram aplicadas mais de 272 mid de doses no Estad 

cio, 54,98% da população - nal) e 72,55% receberam 
recebeu as duas doses ou a primeira dose. 
a dose única (ou seja, o Foram aplicadas mais 
Paraná está com quase de272 milhões de vacinas 
15 pontos percentuais da Coronavac, AstraZe- 
acima da média nacio- neca, Pfizer Janssen. E 

NANDA RAGE ERA VAN VAASAB AAA 

Feriado tem quatro 
mortes em estradas 
que cortam o Estado 

Nas estradas do Paraná, 
o feriado de Finados ficou 
marcado por graves aci- 
dentes registrados entre a 
noite de segunda-feira (1º) 
e ontem. Na BR277, por 
exemplo, dois ocupantes 
de uma motocicleta aca- 
baram falecendo após um 
acidente envolvendo um 
carro, enquanto na BR-163, 
entre Toledo e Quatro Po 
tes, uma jovem de 15 anos 
eum rapaz de 22 morreram 
após o capotamento de 
uma caminhonete. 

No município de 
Miguel do Iguaçu, no Oe: 
te do Paraná, o acidente 
aconteceu na BR-277 na 
noite de ontem e envol- 

veu uma batida entre um 
carro e moto. Os dois 
veículos, que tinham pla 
ca do Paraguai, fi m 
presos um no outro. As vi 
timas chegaram a ser aten: 
didas, mas os ocupantes 
da motocicleta morreram 
no local. Já entre Toledo « 
Quatro Pontes, também no 
Oeste, uma adolescente de 
15 anos e um rapaz de 22 
acabaram falecendo após à 
caminhonete onde eles es 
tavam sair da pista na BR. 
163 e capotar, ejetando os 

jo — dois ocupantes para fora do 
veículo. O socorro chegou 
ser acionado, mas quando 
chegou ao local os dois j 
vens já haviam falecido. 

Divugação ma 

Policiais rodoviários tiveram muito trabalho nas 
estradas do Paraná durante o feriado de Finados 
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Procon e instituições realizam 

mutirão de renegociação 
NOVE 

O Departamento Esta- 
dual de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon- 
PR), da Secretaria de Jus- 

tiça, Família e Trabalho, 
promove até o dia 30 de 
novembro um mutirão 
online de renegociação 
de dívidas. Essa é uma 
iniciativa conjunta com a 
Associação Brasileira de 
Procons (Proconsbrasi), 
Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), Secre 
taria Nacional do Consu- 
midor (Se 
Central e Senado Federal 

O mutirão 
exclusivamente pela inter- 
net, através da plataforma 
de solução de conflitos 
wwwconsumidor.gov.br 
Participam da ação mais 
de 200 instituições finan 
ceiras. Podem ser negocia 
das as dívidas contratadas 
com bancos ou financei- 

acontece 
| os consumidores terão acesso a uma plataforma para renegociar dívidas. 

ras, além de financ 
tosde veículos ou imóveis. 

“É uma oportunidade 
para que o cidadão para 
naense possa regularizar 
sua vida financeira”, expli 
ca o secretário de Justiça, 

men- 

OBEDECER VADEBELEDA DAMA RREVABELELADA NANA 

Seis atrações inéditas marcam a 
temporada de Natal da cidade 

A programação do Natal 
de Curitiba Luz dos Pinhal 
2021 começa no dia 18 de 
novembro com a estreia da 
decoração do Largo da Or 
dem (Centro Histórico). Se- 
rão 53 dias de eventos para 
toda a família. Seis atrações. 
são inéditas na temporada 
deste ano. 

As novidades já confir 
madas são luzes das árvores. 
de Natal. e projeções ceno- 

s da fachada do pré. 
dio histórico da UFPR qu 

serão acesas com a energia 
gerada por pedaladas em 
bicicletas, na Praça Santos 
Andrade; os mantos de luz 
e pacotes de presente gi 
gantes com experiências 
sensoriais, na Rua XV de No. 

mbro; 9 novo conceito e 
nário da Vila de Natal, no 

Mercado Municipal; o voo 
de balão (preso ao solo), no 
Jardim Botânico; à Ópera da 
Cura, no Memorial Paranis 
ta;ea Caravana de Natal por 
toda a cidade. E 

Família e Trabalho, Ney 
Leprevost 

“No momento do pre- 
enchimento do registro 
é imprescindível que o 
consumidor informe seu 
telefone e e-mail para 

no próximo dia 18 
As atrações de Natal de Cu 

contato, pois esses dados 
facilitarão o atendimen- 

to por parte dos bancos 
e instituições financeiras 
participantes”, informa a 
chefe do Procon-PR, Clau- 

diaSilvano. E 

iba começam 

| A fiscalização continua, 
mesmo com restrições 
mais brandas 

AIFU aplica 75 autuações 
durante o fim de semana 

As abordagens da A 
Integrada de Fiscalização 
Urbana (AIFU) da Polícia Mi- 
litar entre sexta-feira (9/10) 
e a madrugada de domingo 
(81/10), resultaram em dois 
pontos interditados e 75 au- 
tuações administrativas por 
irregularidades às medidas 
de enfrentamento ao coro- 
navirus. Houve ações para 
coibir aglomerações em via 

pública e apreensão de ma- 
teriais  contrabandeados, 
como cigarros, essências de 
narguilé e bebidasalcoólicas. 

Ao todo, os agentes mu- 
nicipais e policiais militares 
abordaram 21 pontos co- 
merciais e encontraram 487 
pessoas nos locais. Houve a 
apreensão de 51 maços de 
cigarros, 40 essências de nar- 
guilé e de três garrafas de be- 

bidas alcoólicas. Durante os 
trabalhos, os integrantes da 
AIFU também fizeram abor- 
dagens de trânsito e emiti 
ram 50 autos de infração de 
trânsito. 

Entre a noite de sexta-fei- 
rae a madrugada de sábado, 
a AIFU desencadeou impor 
tantes ações para coibir aglo- 
merações em via pública e 
jogos de azar. E 

grupora com 

go 
rito católico romano, vigente até 1965 

Quem foi à Capela 
Nossa Senhora da Gló- 
ria, no bairro Alto da 
Glória, na manhã desta 
terça-feira (2/11), pôde 
assistir a uma celebra- 
ção rara: a missa Pro 
Defunctis, de réquiem 
gregoriano do século 
XII. Em latim e com re- 
pertório musical sacro, 
O ato religioso marcou 
a passagem do Dia de 
Finados e contou com 
a presença do prefeito 
Rafael Greca. 

“Hoje é dia de grati- 
dão, para reverenciar a 
memória daqueles que 
nos perfumam a sauda- 
de: pais, avós e antepas- 

sados que fizeram essa 
cidade grande e linda, 
além dos mais de 7.700 

mortos na pandemia 
da covid-19”, disse o 
prefeito, que acompa- 
nhou a cerimônia de 
1h30 de duração. 
A missa foi rezada 

pelo padre Anderson 
Bonin, que destacou a 
importância da data. 
“Rezar pelos mortos é 
um ato necessário de 
caridade e nunca fez 
tanto sentido, nesse 

momento em que expe- 
rimentamos O luto por 
tantos irmãos”, dis 
referindo-se às vítimas 
do novo coronavírus. m 

A Secretaria da Saúde 
de Curitiba registrou, nes- 
ta segunda-feira (19/11), 
95 novos casos de covid-19 
etrês óbitos de moradores 
da cidade. As vítimas são 
dois homens e uma mu- 
lher, com idades entre 49 
e 87 anos. Até o momen- 
to foram contabilizadas 
7.744 mortes na cidade 
provocadas pela doença 
neste período de pande- 

moradores de Curitiba 
testaram positivo para a 
covid-19 desde o início da 
pandemia. São 1.777 ca- 
sos ativos na cidade, cor- 
respondentes ao número 
de pessoas com potencial 
detransmissão do vírus. 

A taxa de ocupação 
dos 177 leitos de UTI SUS 
exclusivos para covid-19) 
está em 48,6%. Restam 91 
leitos livres, Dos 152 leitos 
de enfermarias SUS co-| 
vid-19 está em 50%. Há 76 
leitos vagos. m 

aaa 

E Foram desativados 20 leitos de UTI adulto 
€30 leitos de enfermaria Covid 
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Everton Ribeiro lamenta 

decisão do árbitro 
O Flamengo foi à Arena da 

Baixada eabriu2a 0 no placar 
ainda no primeiro tempo. Os 
jogadores do Athletico-PR es- 
avam claramente agitados e 
nervosos com a situação em 
tampo e o atacante Renato 
kayzer agrediu Léo Pereira 
sem bola aos32 minutos. 

O árbitro Marielson Alves 
da Silva, que viu o lance, apli- 
tou o cartão vermelho direto 
» expulsou o atleticano. Mas. 
» VAR chamou a atenção do 
uiz e, após assistir o lance no 

Ein 

vídeo, decidiu mudar de ideia 
e trocar 0 vermelho por um 
amarelo. 

direta no resultado, 
pois foi o mesmo Kayzer que 
marcou o primeiro gol do Fu- 
racão, que mais tarde viria a 
conseguir o empate. 

Após a partida, o meia 
Everton Ribeiro lamentou a 
queda de produção do Fla- 
mengo na segunda etapa, 
mas apontou a destacou a de- 
cisão do juiz. E 

O jogador do Flamengo reconheceu 
a queda de rendimento 

Coxa atinge metade da 

meta e tem 16 mil sócios 
O Coritiba ultrapas- 

sou à metade da meta 
projetada pela direto- 
a e chegou a 16 mil 

sócios nesta semana 
Líder da Série B, o Coxa 
mira ter 30 mil associa- 

dos. Há três meses, O 
clube paranaense re 
formulou seu progra- 
ma e tinha 11,5 mil as 
sociados. Na época, O 
presidente Juarez 

es e Silva pro 
triplo de torcedores as 
síduos mensalmente 

Ele afirmou que “o 
pritiba tem mais de 

1,2 milhão de torce- 
dores ativos nas redes 

sociais” para justificar 
que é possível conse 
guir o objetivo, O únic 
período que o Coritiba 
chegou a essa quantia 
de 30 mil foi entre 2011 
e 2012, quando jogou 
duas finais seguidas da 
Copa do Brasil 

A seis rodadas do 
fim, Coritiba precisa 
de duas vitórias para 
atingir número mági 
co do acesso na Série 

B Os valores das cinco 
novas modalidades va 
riam de R$ 19,85 a R$ 

299,90. O mais barato, 

contudo, não dá direi 
toavoto. E 

Divulgação: Coca 

A diretoria Coxa pretende chegar na 
Série A com 30 mil sócios 

Fit TER pCra er 

A FURACÃO 

Athletico arranca o 
empate no último lance 
Flamengo esteve à frente do placar durante quase todo o jogo 

O péssimo segundo tem. oportunidade clara ocorreu 
po do Flamengo culminou só aos 17 minutos, quando o 
no amargo empate em 2 a  placarfoiinaugurado pelos vi- 
2 com o Athletico, que dei-  sitantes. Michael fez boa joga- 
xou O placar igualado já no da individual, Vitinho partci- 
acréscimos, depois de perder . pou bem por dentro, fazendo 
parcialmente por dois - até o. corta-luz e se apresentando 
intervalo. O jogo foi realizado para o arremate. Em rebote, 
nesta terça-feira, pela 4º m- — Gabigol escorou de primeira. 
dada (atrasada), e acentuou — Ao seu estilo, foi provocar os 
otrauma recente daquedana — exaltados torcedores atletica- 
Copa do Brasi para o clube. nos para comemorar fim de 
carioca e ainda o complicou . jejum de nove jogos pelo Fla 
quanto às chances pelo título . semiràs redes. 
do Campeonato Brasileiro. Já O Athletico, agora, jogará 
ootime paranaensesaiu com — pela30* rodada do Brasileirão: 
um sabor de triundo. contra o Red Bull Bragantino, 

Naturalmente acalorado no domingo, fora de casa. O 
pelos. encardidos encontros — Flamengo, por sua vez, terá 
recentes, o jogo iniciou a 220 . uma nova partida atrasada na 
volts. Trocação franca, comas . agenda, Dessa vez será pela 
equipes sem o interesse em 19 dada, diante do Adlético = 
ficar atrás e esperar o adversá- «GO, no Maracanã e já nesta O Athletico conseguiu buscar o 
tio. Mesmo assim, a primeira. sesta-eira 8 empate no segundo tempo 
OO 

na | 
DAU 

Morínigo relaciona 23 jogadores para jogo de hoje 
OCoritiba podeter duas . as opções. Sales fica nova- 

mudanças para encarar 0 mente à disposição após 
Operário hoje, às 18h30, . serdesfalque por três jogos 
no Couto Pereira, pela 33º . com dores no joelho. 

a da Série B. O Alvi- Além disso, O treina: 
verde fez o último treino . dor tem uma dúvida no 
na tarde desta terça-feira e ataque. Waguininho está 
encerrou a preparação. O. recuperado de dores na 
técnico Gustavo Morínigo . panturrilha vai disputar a 
relacionou 23 jogadores vaga com Rafinha. 
paraa partida. O Coritiba segue na li- 

Uma das trocas vai ser . derança da Série B do Bra- 
feita no meio-campo, já . sileiro, com 58 pontos, sete 
que o volante Val está sus- . acima do CRB, que é o pri 
penso pelo terceiro cartão . meiro time fora do G-4. O 
amarelo, Gustavo Boche- Coxa tem que alcançar 64 

iderança da Série B, hoje,no Couto cha e Matheus Sales são pontos. E 

Operário terá apenas uma mudança para o confronto 

O Operário terá apenas e 
uma mudança para enca- 
rar o Coritiba, hoje. A troca Eres 
será feita na lateral esquer- | 
da, com Djalma Silva reas pos 
sumindo a posição no lu- Tz% 

oatacante Rodrigo Pimpão 
deve começar no banco, O 
último treino - 
do na manhã desta terça- 
-feira, e a delegação do 
Fantasma embarcou pars 
Curitiba. 

O provável Operário: 
-PR é Thiago Braga; Lucas 
Mendes, Fábio Alemão 
Renié e Djalma Silva; Lean- 
dro Vilela, Marcelo Oliveira 
e Rafael Longuine; Felipe 
Garcia, Paulo Sérgio e Tho- 

gar de Fabiano, suspenso, 
O restante do time titular 
será o mesmo que venceu 
O Avaí na última partida, 
com Lucas Mendes man- 
tido na lateral direita e 
Rafael Longuine no meio- 
-campo. 

De volta de suspensão, Ricardo Catalá vai manter boa parte do 
time titular do Operário 
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E maes trás compania de iesino jogo dee 

Sem Messi, PSG 
visita o RB Leipzig 
pela Champions 
Time de Neymar luta para 
manter a liderança do grupo 

O Paris Saint-Germain PSG não terá o argentino 
não quer dar chance ao Lionel Messi, vetado com 

ar na Liga dos Campe- — dores no joelho e coxa. 
ões. Nesta quarta-feira, O técnico Maurício 
os franceses vão a cam- Pochettino admitiu que 
po contra o RB Leipzig, o PSG terá um com- 
às 17h (de Brasília), na promisso complicado. 
Alemanha. Os visitantes “Será um jogo difícil. 
estão com sete pontos e Cada partida é diferente 
querem manter alideran- e sempre queremos fa- 

do grupo A. Só que o zer melhor. O Leipzig é 

uma equipe muito física 
que vai tornar as coisas 
difíceis para nós”, disse. 

Do outro lado, O Lei- 
ptg decepciona na 
Champions. Os donos da 
casa ainda não marcaram 
pontos no grupo. O téc- 
nico Jesse Marsch pediu 
o apoio da torcida para 
buscar uma rea 

Real Madrid recebe o 
Shakhtar no Santiago Bernabeu 

O Real Madrid ten- 
ta se aproximar da 
classificação na Liga 
dos Campeões nesta 
quarta-feira, às 14h45 
(de Brasília), contra o 
Shakhtar Donetsk. A 
partida vai acontecer 
no Santiago Berna- 
béu, pelo Grupo D. Os 
espanhóis — dividem 
a liderança da chave 
com o Sheriff. Uma 
vitória pode encami- 

Vinicius Júnior tem 
sido a estrela do 
time Madrilenho 

nhar o avanço do Real 
Madrid. 

Tanto que o téc- 
nico Carlo Ancelotti 
pregou foco na im- 
portância do bom 
resultado. “Conhece- 
mos bem os nossos 
adversários. Signifi- 
ca muito vencer este 

jogo em um momento 
chave do grupo. Há 
uma grande diferença 
entre ganhar e perder 

neste jogo”, disse. 
Do outro lado, o 

Shakhtar não faz boa 

campanha nesta edi- 
ção da Champions. 
Uma derrota pode sa- 
cramentar a elimina- 
ção dos ucranianos. 
O técnico Roberto De 
Zerbi afirmou que 
não vai mudar o estilo 
de jogo da equipe por 
conta da necessidade 
davitória.m 

Lewandowski faz 
três e Bayern goleia 

Barça espera anunciar 
Xavi como treinador 

A novela entre Barce- sas estão avançadas e Xa 
lona e Xavi está cada vez. está animado pelo retorno 
mais próxima de um des- ao clube, A pendência se- 
fecho. Segundo o jornalista gue sendo a rescisão con 
aliano Fabrizio Romano, . tratual com clube do Catar. 

especialista no mercado — Segundo a imprensa 
de transferências da Euro- catalã, o Al-Sadd cobra 
pa, o clube segue confian- algumas formalidades 
te em concretizar 0 acerto do Barcelona para ceder 
nos próximos dias. o treinador. Entre elas, o 

A contratação do ex-jo- clube espanhol teria que 
gador do Barça e atual trei- — enviar uma comitiva para 

ador do Al-Sadd é vista. negociar pessoalmente no 
como “questão de tempo” Catar, já que Xavi tem con- 

Catalunha. As conver- trato até junho de 2023. E 

+ a 

E 6 inaios spaces assanão o ueoáre 

Cristiano Ronaldo salvou. 
otime inglês de uma derrota 

CR7 marca dois e 
Manchester empata 

Cristiano Ronaldo 
marcou dois gols e aju- 
dou o Manchester Uni- 
ted a sair do Estádio Atle- 
ti Azzurri d'ltalia com o 
empate por 2 a 2 contra 
a Atalanta nesta terça- 
“eira. Asequipes fizeram 
duelo direto pela classifi- 
cação na Liga dos Cam- 
peões eo time inglês fica 
em vantagem de pontos. 

O resultado positivo 
leva o Manchester Uni- 
ted aos sete pontos, na 
liderança do grupo E 
A Atalanta soma cinco 
pontos e está em tercei- 
ro lugar. 

A Atalanta ficou 
mais com a bola no 
primeiro tempo e 

abrir o 
r com Josip Ilicic. 

Aos onze minutos, ele 
recebeu passe de Za- 
pata e deixou a equipe 
italiana em vantagem. 
O Manchester United 
seguiu buscando jogo e 
conseguiu chutar mais 
ao gol do adversário. 
Em tabela portuguesa, 
Bruno Fernandes en- 
controu Cristiano Ro- 
naldo aos 45 minutos e 
a partida foi empatada 
para o intervalo. E 

O Bayem está de novo 
classificado para as oitavas 
de final da Liga dos Cam 
peões. Com duas rodadas 
de antecedência. E de novo 
com Lewandowski brilhan- 
do. A vaga foi garantida nes- 
ta terça-feira com a goleada 
por 5 a 2 sobre o Benfica, 
na Arena de Munique. O 
atacante polonês marcou 
três vezes. Gnabry, de letra, 
e Sané, em bela finalização, 
fizeram os outros gols do 
time alemão. Morato e Da- 
rwin Núiez descontaram 

para a equipe portugu 
Lewandowski alcançou 

o seu centésimo jogo pela 
Champions. Ele marcou 8] 
gols nessas participaç 

82, mas el 
perdeu um pênalti contra o 
Benfica no finzinho do pri 
meiro tempo, com direito 

ho” na corrida para 

petições pelo Bayern, são 
22 gols em 16 jogos. Só na 
Liga dos Campeões foram 

em quatro partidas. E 

O jogador do Bayern já soma 
81 gols marcados na Champions 

Editora Jornal do Ônibus 
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RS] ARAUCÁRIA 
DECRETO Nº 3584, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 O PREFETO DO MUNCÊIO DE ARAUCÁRIA, Estas do Paraná, no (STS o om Min Sa mon nie da en do” saio pb esmo paia o cia ESSE 206 934 083 B0GO tando am vt à cep na O rgâia de Muni, 6, Papo é conlome PAS o Ea 2020 pescada no Do Ga eme Pa Eça nº 7 da 07 de mao e a DEGRETA AP pg oo Ro bao ira Cd oa, pal po no o mae a 

Contratação Emergencial, para provimento no cargo de TÉCNICO DE ENEM cu contida com ne diposiões leg à rec 
so Administrativo nº 80. 149/2021 

CANDIDATO (A) CPF DATADEPRORRO. 
GAÇÃO DO CONTRA. 

To 
EDVALDO BORGES DA DOG17157906 251102021 
SIA 
Art, 2º O prosanto Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1.4, entra 
em vigor nesta data, 

Prefolura do Município de Araucária, 25 de outubro de 2021. 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 35,835, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atribuições logais, em atendimento das medidas para o 
enitentamonto da emergência de saúde pública estabelecido pelos 
Docrotos Municipals nº 34 357/2020 o 34 383/2020, a tando em vista o 
disposto na Lei Orgânica do Município Art. 64, Parágrafo 2º e conforme 
provisto no Edital nº 060/2020, publicado no Diário Oficial do Município 
na Edição nº 579 de 07 de maio de 2020, 

DECRETA 
AM, 1.º Ficam protrogados os contratos dos funcionários abaixo reacio- 
nados a partir da data especlicada, polo prazo da 6 (seis) meses, na 
referida Gontratação Emergencial, para provimento no cargo de FAR- 
MACÉUTICO, em conformidada com as disposições legais & Processo 
Administrativo nº 80 149/2021 

DATA DE PRORRO- CANDIDATO (A) cor 
CAÇÃO DO CONTRA, 

28102021 GIZELLE CRISTINA GALAN 007302 489:52 
DE LIMA 
LARISSA FERNANDA DORTA 064 B88,609-33 
FERRARI 
Ari, 2º O prosano Doctato, ressalvado do disposto no artigo 1.%, entra 
em Vigor nesta data, 

lua do Munleípio da Araucária, 26 do outubro do 2021, 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nt 36.836, 26 DE OUTUBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições logais, em atendimento das medidas para o 
enftentamanto da emergência do saúdo pública estabolacido pelos 
Decrotos Municipals nº 34.357/2020 0 34 363/2020, a tendo em vista o 
disposto na Lei Orgânica do Município, At. 64. Parágrafo 2º a conforma 
pravisto no Edital nº 046/2020, publicado no Diária Oficial do Munkípio 
na Edição nº 549 da 20 do março do 2021 

DECRETA 
AM, 1.º Fica protregado o contrato da funcionário abaixo relacionado a 
partir da cata especlicada, pelo prazo de 6 (seis) meses. na referida 
Conitatação Emergencial, para provimento no cargo de ENFERMEIRO, 
em conformidade com as disposições legais a Processo Administrativo 

28102021 

nº BO 14giaçar 
CANDIDATO (A) cor DATA DE PRORRO-| 

GAÇÃO DO CONTRA. 
To 

LIVIA MARIA DONDALSKI 0642565008 26/10:2021 
em vigor nesta data, 

Prefolura do Município de Araucária, 26 de outubro de 2021. 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36,827, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso da suas atribuições legais, em atendimento das medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde públca estabolecido pelos 
Decretos Municipais nº 34,357/2020 e 34 363/2020, e tendo em vista o 
disposto na Lei Orgânica do Município, Art. 64, Parágrafo 2º e conforme 
provisto no Edital nº 060/2020, publicado no Diário Ofial do Município 
na Edição nº 579 de 07 de maio de 2020, 

DECRETA. 
Art 1.º Fica prorrogado à contrato do funcionário abaixo relacionado a 
partir da cata especificada, pelo prazo de 6 (sais) masos, na reforida 
Contratação Emargancial, para provimento na cargo de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, em conformidade com as disposições legais e Proces- 
so Aiministraivo nº 80. 14912021 

CANDIDATO (A) CPF DATA DE PRORRO- AÇÃO Do CONTRA 
DABILA MIQUELE DE QUEI- 079:228,429-10 

ROZ OLIVEIRA 
Art 25 O presente Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1%, entra 
em Vigor nesta data. 

Proloiura do Município de Araucária. 26 de outubro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

28102021 

SESI Araucária 
DECRETO Nº 36.842, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em atendimento cas medidas para o 
enitentamento da emergência de saúda pública estabelecido pelos 
Decretos Municipais né 34 357/2020 e 34 363/2020, e tendo em vista o 
disposto na Lai Orgánica do Município, Art. 64, Parágralo 2 e conforme 
previsto no Edital nº 050/2020, publicado no Diário Ofial do Município 
na Edição nº 579 de 07 de maio de 2020. 

DECRETA 
At, 1.º Fica prorrogado o contato do funcionário abaixo relacionado a 
parti ca cata especificada, pelo prazo de 6 (seis) meses, na referida 
Contratação Emergencial, para provimento no cargo de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, em contomidade com as disposições legais e Proces- 
so Administrativo nº 80 1492021 

CANDIDATO (A) CPF DATADEPRORRO. 
SAÇÃO DO CONTRA 

BEATRIZ SOUZA MACHADO 02524140743 27/10/2021 
HERRERA 

Art, 2º O presente Decreto, ressalvado do disposto no artigo 17, entra 
em vigor nesta cata. 
Prefoiura do Munieipio de Araucária. 27 de outubro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
PREFEITO 

RIYAM MISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.543, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atrbuíções legais, em alendmento das medidas para o 
eritentamonto da emergência de saude pública estabelecido pelos 
Decretos Municipais nº 34.357/2020 a 34 363/2020, a tendo em vista o 
disposto na Lei Orgânica do Município, Art 64, Parágrafo 2º, e conforme 
previsto no Edital nº 060/2020, publicado no Dário Oficial do Município 
na Edição nº S79 de 07 do maio do 2020, 

DECRETA. 
AM 1.3 Fica prorrogado o contato do funcionário abalio relacionado a 
parti da cata especificada, pelo prazo de 6 (seis) meses, na reforida 
Contratação Emergencial, para provimento no caigo de FARMACEUTI- 
CO, em conformidade com as dsposições legais e Processo Administra 
wo nº O 149/2021, 

CANDIDATO (A) CPF DATADEPRORRO. 
GAÇÃO DO CONTRA. 

To 
WAGNER JOSE DOS SAN-O68 38020700 ar1gan 
Art, 2º O presente Decreo, ressalvado do disposto no artigo 1º, entra 
om Vigor nesta cata. 

Prefoltura do Municipio de Araucária 27 de outubro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 

SESI aravcária 
nEnao me, peçaso es canso marra =D AOS pia E ferem Ce TE Gb at Po fa fe a o SS En Pd nte aire re am rena Ce nana cnc ria ee Er mich Eee ese cecrê por ce 

«ão, no estrito uso de suas atribuições, DECLARA como vencedora do ER e a 
SericóRoa DE CHAVANTES, CNPJ 73.027.690/0001-46, COM O soa a A botas E Asa era en aTe Last oca Tam ausentes rem meses E po pi Er atm 

Publicação de eltis,atas e balanços? Entre em contato note: (1) 263-2002 

PER PR e 

Os principais sintomas 
do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE ou 
DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

ASI Araucária 
EDITAL Ne 364/2021 - SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas airbuições legais, em reposição a servidor aposentado, 
comvoca a candidata a seguir relacionada, aprovada o classiicada om 
Concurso Público nº 0302017, conforma Edital da Homologação nº 
007/2018, a comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, 
sluada na Travessa Frederico Basso sin, mediante agendamento a ser 
realizado pelo tejelone (41) 3614-1426, no prazo improrrogável de 10 
(dez) das úteis, a contar da publicação do present. para confirmar a 
acotação do caigo, cumprindo as providências documentais solicitadas 
por esta Municipalidade. Decorrido esso prazo será considerada dosis- 
ente e perderá a direito à nomeação seja qual foro motivo alegado para 
Justicar a ausência da candidata. A candidata deverá comprovar por 
ocasião da comparecimento as condições e requisitos estabolocidos no 
Ant 2, Inca la Vil da Lol Estadual nº 6.174/70, bem como as cons- 
tantos do Edital que nomatizou o referido Concur, 
Cargo: NUTRICIONISTA Edital de Homologação: 007/2018 PA, 
6825972021. 
Classilicação Nome Condição 

0006 ROSICLER DE OLIVEIRA COUTINHO | TITULAR 
* Convocação complementar ao Edil nº 364/2021, considerando a 
desistência da candidata classficada na 5 posição. 

Profotura do Município de Araucária, 22 da outubro do 2021, 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO. 
RIYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
EDITAL Nº 365/2021 - SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Pé 
uso de suas atribuições legais para reposição da servidores aposenta- 
dos, a exonerados, convoca os candidatos à seguir relacionados, apro 
vados e classficados em Concurso Públco nº 186/2019, conformo 
Edital do Homologação nº 01472020, a comparecerem na Sacrotaia. 
Municipal do Gestão do Possoas, situada na Travessa Frodorco Basso 
sn, mediante agendamento a ser realizado polo loefona (41) 3614- 
1426, no prazo impronogável de 10 (dez) dias leis, à contar da pub- 
cação do presente. para confirmar a acoitação do cargo. cumprindo as. 
providências documentais solicitadas por esta Municipalidade. Deconido. 
esse prazo serão considerados desistentes e perderão o direito à no- 
meação seja qual for o molho alegado para justficar a auséncia dos. 
candidatos, Os candidatos deverão comprovar por ocasião do compara- 
cimento as condições e requisitos estabelecidos no At 22, Inciso [a VII 
da Loi Ectadual nº 6.174/70, bom como as constantes do Edital quo 
nomatizou o referido Concurso. Cargo: ENFERMEIRO « Edital do 
Homologação: 142020 PA. 7446/2021 o B3.32/2021. 

Nome Condição 
e” RITA DE CASSIA RSCHADA SINA | THUAR 

dose ANDREIA REGINAHORNDILL TITULAR 
Profeiura do Municipio de Araucária, 28 do outubro do 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
PREFEITO. 

RAM HISSAM DEMAINE 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

EDITAL Nº 367 (2021 - SMGP 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do P; 
uso do suas atrbuições logals, om roposição a sorvidor 
convoca as cancídatos a seguir relacionados, aprovados e clasificados. 
em Concurso Público nº 030/2017, conforme Edial de Homelogação nº 
007/2018, a comparecerem na Secretaria Municipal do Gestão do Pos- 
soas, Travessa Frederico Basso s/n, medianto agendamento a ser raal. 
zado pelo olafona (41) 3614-1426, no prazo imprortogáviol da 10 (doz) 
las úteis. a contar da publicação do presento, para confiar a acoita- 
são do cargo, cumprindo as providências documentais solctadas por 
sta Municipalidade. Decorrido esse prazo serão considerados dos 
tos a perderão o direita à nomoação soja qual fr o motivo alogado para 
jusicar a ausôncia dos candidatos. Os candidatos deverão comprovar 
por ocasião do comparecimento as condições a requistos ostaboloidos 
no An. 22, Inciso | a VI da Lei Estadual nº 6.174/70, bem como as. 
constantes do Edital que notmatizou o refordo Concurso, Cargo: TÉC- 
NICO EM HIGIENE DENTAL Edital do Homologação: 007/2018 
PAES SS7/2021 
Classificação. Nome Condição 

006 POLIANACRISTINACHANDELIEA TITULAR 
007 BRUNADE SOUZAMAGALHÃES TITULAR 
Prefeitura do Município de Araucária. 28 de outubro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
PREFEITO. 

RIYAM HISSAM DEHAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

EDITAL Nº 368/2021 - SMGP 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado da Paraná, no 
uso de suas, atribuições legais, em reposição a servidor exonerado, 
“convoca a candidata a seguir relacionada, aprovada e classficada em 
Concurso Público nº 038/2018, conforma Edital da Homalagação nº 
128/2018, a comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, 
situada na Travessa Frederico Basso sin, mediante agendamento a ser 
realizado polo talefona (41) 3614-1426, no prazo improrrogável de 10 
(ez) das úteis, a contar da publicação do present, para confirmar a 
acetação do cargo, cumprindo as providências documentais solicitadas. 
por esta Municipalidade. Decorrido esse prazo será considerada dest 
tente e perderá o direito à nomeação seja qual for o motivo alegado para. 
jusiicar a ausência da candidata. À candidata deverá comprovar por “ocasião do comparecimento as  Iequisos astabolecidos no 
At. 22, Inciso 1 a VIl da Lei Estadual nº 6.174/70, bem como as cons: 
tantes do Elia qua normatizou a referido Cancurso. 
Cargo: PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Edital de Homologa- 
ção: 129/2016 PA. 7602212021. 
Classificação Nome Condição 

5 PAOLA GUINDANI CORDEL TITULAR 
“Trata-se de convocação complementar ao Edial nº 359/2021 tendo em 
vista a desistência do candidato convocado na 4º posição da classica. 
são geral Prefefura do Municipio de Araucária, 28 de outubro 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
PREFEITO! 

RYAM HISSAM DEHAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 



Publicidade Legal. cem oem cm e 
= 

SESI Araucária 
EDITAL Ne 36672021 -SUGP O PREFEITO DO MUNIGPIO DE ARAUCARA, Estado do Paraná, no uso de sun aniçõs loga, convoca os cando para a cargo de ENFERMEIRO à segu corados é cassados pra contação lomperái, conforma Ea pe DIZ, 2 compascar ra Secreta hip de Gastão de Pessoas, ocalzada na Travessa Fredorco Basso SN, Gato» Arca. PR. no dia 08 de novembro de art, cena fer esecdo sb, par entao demmatos e cego er de et 

NÚMERO DE” NOME DO HORÁRIO PARA SITUAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO | ENTREGA DE 
DOCUMENTOS NA. 

SNGP 
Oiii 26 AMANDAAPA  I3h0Omin TITULAR 

RECIDA 
TRACZ 

ora do  AMANDACAR  Shdômin TITULAR 
VALHO ME- 
DEIROS 

ora) tos | NEUZADA | 1Shdomin | TITULAR 
SILVA 

PA, nº 86 640/2021 
Prefeitura do Municipio de Araucária, 28 de outubra de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
PREFEITO 

RYAM HISSAM DEMAINt 
“SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 

OBS; O aneio cido encontra-se disponivel, integralmente, no diário 
ole eletrônico do município, sto; 
htps:/araucaria atendo. net”?pg=cliiooíial, para consulta o impressão, 

EDITAL Nº 369/2021 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS, CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - EDITAL Nº 

2021 
O Polito do Municipio de Araucária, Estado do Paraná, no uso de suas. 

Final da Contratação. berto polo Edital n 
seguintes termos: Art das as Inscrições constantes no 
Anexo Único, Ar.2 Fica HOMOLOGADO o Rosulado Final o Class 

o dos Candidatos da Contratação Emergencial para o cargo do 
MÉDICO GENERALISTA, aberta pola Edil nº 354/2021. Art.9º Para a 
CONVOCAÇÃO dos candidatas aprovados será obedecida à classifica 
ção dvulgada no Edital do Homologação do Resulado Final o Classif 
cação a sau Anaxo Único, conforme as eráios estabolecidos no em 4 
do Edial nº 354/2021 da Contratação Emergancial. | - Os candidatos. 
sotão convocados, conforme a nacessidada do serviço, para aprasentar 
os documentos comprobatórios dos dados informados no ato da inscr 
pão conforme previsto nos en 2.2 o 55 do Edial nº 354/2021 da Con 
fratação Emergencial, Art" Os Editais relativos às etapas posterior 
divulgação dasto Edital do Homologação do Resultado da Contratação 
Emergoncial nº 254/2021 sarão publicados no Diário Oficial da Munici 
plo, que flxará as olapas a sorom cumpridas polo candidato, dando 
ampla publicidade das mesmas. Ar.8º Esto Edial anta em vigor na 
ta do sua publicação. 

Araucária, 29 da outubro do 2021 
HISSAM HUSSEIN DEAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
OBS: O anexo clado encontra-se disponivel, integralmanto, no diário 
oficial olorônico do municição, sho: 
htps:/araucaa atendo, not'?pg=diaiooficial, para consulta e impressão. 

EDITAL Nº 370/2021 -SMGP 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso da guns atbuiçõos lagais, convoca os candidatos para o cargo do 
Médico Ganeralista a saqui relacionados a classificados para cont 
ção lampotária, conforma Edital nº 368/2021, a comparecar na Secreta 
ria Municipal da Gastão do Passoas, localizada na Travessa Frederico 

tro - Araucária - PR, no dia 08 do novembro de 
2021, conforme horário especificado abaixo, para entrega de do- 
GLAS NÚMERO DE | NOME DO CAN- HORARIO PARA SITUAÇÃO 

INSCRIÇÃO DIDATO  ENTREGADE 
DOCUMENTOS 

NASHGP 
000 f0ori7  SAMUELALVES | rohoomin TITULAR 
0002 toGodo | RODRIGO FER 10h0omin TITULAR 

REIRA DOS SAN. 
TOS 

dO0a 10004 DIOGO DAROSA  tohdômin TITULAR 
DUTRA 

0004 1000 | ANABEATAIZ  TOhiOmin TITULAR 
DAMIANI FERREI 

RA 
0005 1or04t  LUCIELEBARAT-  tihôomin TITULAR 

TOBNOTTO 
0006 101545 | CECÍIAELIS | 11h00min SUPLENTE 

GUMEL MORES: 
CHI 

PA nº 8396972021 
Prefolura do Município de Araucária, 29 de outubra de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
PREFEITO 

RYAM HISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

OBS. O anexo cliado encontra-se disponivel, integralmente, no diário 
oficial ciatrônico do município, sto: 
htps;/araucaria alende nel?pg=diarioochal, para consulta e impressão. 

ES Araucária 
EDITAL Nº 371/2021 -SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, comoca o candidato para o cargo de 
Médico Clinico Geral a seguir retacionado e classificado para contrata- 
ção temporária, conforme Edital nº 287/2021, a comparecer na Secreta 
via Municipal do Gestão do Pessoas, localizada na Travessa Frederico 
Basso S/N, Centro - Araucária - PR, no dia 08 de novembro do 2021, 
soniorme horário especiicado abaixo, para entrega de documem- 
LAS. NUMERO DE NOME DO HORÁRIO PARA SITUAÇÃO 

INSCRIÇÃO CANDIDATO ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 
NASMGP 
13h00min 7255 | ANAPAUIA 

ZAMPIERI 
TITULAR 

RYAM HISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

OBS, O anexo ciado enconta se cisponive, egrument, no tro 
ofical aletênco municipio, ste: 
Papa land rpg caca, pra Con o impressão 

AVISO DE ALTERAÇÃO Nº 01/2021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 0212021 

TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: “Registro de preço para eventual necessidade de 
contratação de empresa especializada em serviços de roçada e 
poda de árvore, conforme especificações contidas no Anexo | e 
Termo de Referência (Anexo 1) do referido Editar” 
Considerando requerimento e esclarecimentos “solicitados polos 
Intoressados, a decisão do Senhor Paulo Cesar do Uma Junior no 
Processo Administrativo nº 27/10/2021, 
A Comissão de licitações. no uso das suas atribuições no que lhe 
contere o Decreto nº 8022/2021, comunica sos interessados que 
procederam aterações ao edital em epigrafo 
Vide alterações na integra disponivel no portal 
wwe quatrobarras prgovbr - Menu Empresas - Licitações — Concorrência Pública nº 02/2021 
NOVA DATA DE ABERTURA DA CONCORRENCIA 
ENTREGA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: até 06 de dezembro de 
2023 ds 09h00, 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 06 do dezembro de 
2021 às GON0O, 
Ficam mantidas as. demais condições do referido Edital. Prefeitura 
Munkipal de Quatro Barras, 29 de outubro de 2021. 

ESTEPHANIE GONÇALVES REPINOSKI 
Presidente da Comvsão de Licitações 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - 

objeto: Contratação de Consultor. Indvidual para reatzação de serviços. 
ócricos o especializados de engenharia no apelo à execução dos Projetos. 
Habitacionais do Programa Nossa Gente Paraná. 
Recobimento das manifestações: 0112021 a 18/14/2021, por ema 
ormilagaranaeneabidêBsopa pr gone 
Demais Informações no sie: wncw sejutprgovbr 

Comissão Especial de Licitação - SEJUF 

Publicação de editais, atas e balanços? 

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

Publicação de editais, 

atas e balanços? 

Entre em contato no 

tel.: (41) 3263-2002 

JORNAL DO 
ÔNIBUS 

E CURIT 

E 

A moeda norte-americana está 
no nível mais alto desde 13 de abril 

Dólar vai a R$ 5,67 e 

fecha no maior valor 

em mais de seis meses 
Em meio à caute- 

la no mercado local e 
as expectativas com a 
decisão do Banco Cen- 
ral norte-americano, 
o dólar iniciou novem- 
bro em alta e fechou no 
maior nível em mais de 
seis meses. 

A bolsa de valores re- 
cuperou-se de perdas re- 
centes e teve alta de qua- 
se 2%. O dólar comercial 
encerrou esta segunda- 
«eira, dia 1º, vendido a 
RS 5,67, com alta de R$ 
0,024 (+0,43%). Na máxi- 
ma do dia, por volta das 

12h, a cotação chegou a 
R$5,69. 

O Banco Central (BC) 
leiloou US$ 700 milhões 
em contratos de swap 
cambial, que equivalem 
a venda de dólares no 
mercado futuro, mas à 
atuação foi insuficiente 
para conter a valoriza: 
ção da divisa. 

A moeda norte-ame- 

ricana está no nível mais 
alto desde 13 de abril 
quando tinha fecha 
do em R$ 5,71. O dólar 
acumula valorização de 
9,27% em 2021. E 

A rede social excluirá os modelos. 
demais de 1 bilhão de pessoas. 

Facebook vai 
desativar sistema de 
reconhecimento facial 

O Facebook anunciou 
nessa terça-feira, dia 2, 
que vai encerrar o siste- 
ma de reconhecimento 
facial, que identifica au- 
tomaticamente os usu- 
ários em fotos e vídeos, 
citando as crescentes 
preocupações da socie- 
dade sobre o uso dessa 
tecnologia. 

“Os reguladores ain- 
da estão em processo de 

fornecer um conjunto 
claro de regras que re- 
gem seu uso”, disse Je- 
rome Pesenti, vice-pre- 
sidente de inteligência 
artificial do Facebook. 
em um blog. “Em meio à 
essa incerteza contínua, 
acreditamos que é apro- 
priado limitar o uso do 
reconhecimento facial 2 
um conjunto restrito de 
casos de uso.” E 

E Ennaldo CRRias 



Quarta-feira, 3 de Novembro de 2021 - edição 3.744 egião Metropolitana 

Piraquara terá Caminhada um 
e Pedalada da Natureza 

sseios reún em pa 

A Prefeitura de Pira- 
quara, por meio do De- 
partamento de Turismo 
da Secretaria Municipal 
de Dx esenvolvimento Eco- 

nômico, realiza no mês de 
novembro as tradicionais 
Caminhada e Pedalada 
Internacional da Nature 
za ircuito Nascentes 

do Iguaçu. A Caminhada 
será no domingo, dia 21, 
com distância de aproxi- 
madamente 10 km e um 

trajeto inédito por trilhas 
e estradas ru A Peda- 

lada será no dia 28, com 

trajeto de 23 km. À con- 
centração para os eventos 
será às Bh na Igreja Nossa 
Senhora do Bom Conse 
lho — Arautos do Evange 
lho, localizada na Estrada 
Jess, 707 no bairro Laran- 

as e saída às 08h30. natureza e não possuem 
Os passeios reúnem caráter competitivo. A 

turistas de diferentes ci- edição de Piraquara é 
dades, proporcionam uma das mais esperadas 
o contato direto com a do ano em razão do rico 
DECADA AREAL 

São José dos Pinhais | | 

Professores vão 
participar de 
encontro de xadrez 

sores das Escolas. drez teve sua primeira edi 
de São José dos . ção em 2019 coma presença 

n selecionados — de renomados pesquisado: 
para o HI Encontro Interna- . res de todo o mundo. » 
cional de Pesquisadores em . ano, um dos grandes nomes 
Xadrez, organizado pelo é William Bart, pesquisador 
Instituto Federal do Para- e professor da Universidade 
à (IFPR). O evento tem de Minnesota (EUA). Para 

como objetivo a divulgação . esse encontro, foram apro- 
de pesquisas científicas e  vados 10 trabalhos, dentre 
a troca de experi eles, o da professora do 
bre o jogo de xadrez e terá ITRA Luziane Scariot. 
como tema “Xadrez e So- Nos anos 2000, ela se des 
ciedade”, abordando o im-  tacou com a conquista do 
pacto do jogo de xadrez no prêmio Professor Nota 10, 
desenvolvimento socia da Fundação Victor Civita 

por um trabalho sobre Xa- 
drez e Alfabetização. E nal de Pesquisadores de X 

vIAA Lys tar 

| Professores do município participam regularmente 
| ge eventos ligados à área de pesquisa em xadrez 

patrimônio natural é his- 
tórico do município, com 
belíssimas paisagens dos 
mananciais da serra. 

As inscrições podem 

PE Atendimentos ocorrem de segunda a 
sexta-feira, das Bh às 12h e das 13h às 17h 

| 
| 

| pedalada internacional da Natureza será realizada no dia 28, com trajeto de23 quilômetros 

ser feitas até o dia an 
terior aos eventos pelo 
site do Ecobooking ou 
pessoalmente no dia 
das atividades. E 

Secretaria de Trânsito 
de Pinhais já atende 
em novo endereço 

A Secretaria Municipal 
de Segurança e Trânsito de 
Pinhais (Seset) passou a 
atender temporariamente 
em um novo endereço. À 
sede provisória está loca- 
lizada na Rua Wanda dos 
Santos Mallmann, 536, 
Centro. Além dos depar- 
tamentos da secretaria, no 
local também estão a Jun- 
ta de Serviço Militar - res- 
ponsável pelo serviço de 
alistamento dos jovens da 
cidade — e a Ouvidoria da 
Guarda Municipal, órgão 

que atende os munícipes 
a respeito de sugestões, 
reclamações, elogios entre 
outros assuntos relaciona- 
dos a Guarda Municipal. 

O atendimento ao pú- 
blico funciona de segunda 
a sexta-feira no horário 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h. Para entrar em conta- 
to com a Seset basta ligar 
para o telefone 3912-5112. 
Já o número da Junta Mi- 
litar é 3912-5626, e o da 
Ouvidoria da Guarda Mu- 
nicipal, 3912-5203. E 

PO Feira reunirá dezenas de empreendedoras 
BRR Ga cidade e será oportunidade para gerar renda 

natos e muitas outras 
variedades. O evento 
foi idealizada por em- 
preendedoras do Gua- 
rituba com objetivo de 
criar uma nova opção 
para a região, além de 
gerar renda e entrete- 
nimento. Assim como 
as demais feiras do mu- 
nicípio, ela conta com o 
apoio da Prefeitura de 

O evento terá pães, Piraquara, por meio da 
tortas, bolos, bolachas, Secretaria Municipal 
doces, salgados, fru- de Desenvolvimento 
tas, verduras, caldo de Econômico e Regional 
cana, sucos, artesa- do Guarituba. & 

Já imaginou uma 
feira. desenvolvida por 
mulheres. empreende- 
doras? No próximo sá- 
bado (6), das 9h às 16h, 
será realizada a primei- 
ra edição da Feira da 
Mulher Empreendedora 
de Piraquara. O evento 
será realizado na Rua 
Richard Lickfeld, no 
Guarituba Redondo. 

Por causa da pandemia 
do Coronavirus, a realização 
de alguns exames, cirurgias. 
e procedimentos médicos fo- 

(SMSA) estabeleceu uma 
parceria com o COMESP 
(Consórcio — Metropolitano 
de Saúde do Paraná) e abriu 
1.549 novas vagas para ma- 
mografia. Com isso, o muni- 
cápio reduziu a fila de espera 
em mais de 90%. “Só não po 
“demos afirmar que zeramos 
a fila porque diariamente 
recebemos novas guias de 
solicitação de exames. Mas 

que é realizada para diagnos- 
ticar tumores na mama. Em 
Araucária, por conta dessa 
demanda reprimida, no inf- 
cio de outubro havia uma fila tivemos um grande e impor- 
“com mais de 1,400 mulheres . tante avanço, especialmente 
aguardando por esse exame. no mês de outubro, em que 

Para fazer a fila andar — destacamos a saúde da mu- 
e atender o maior número  lher”,explica a coordenadora 
possível de pacientes, a Se- . da Central de Regulação de 
cretaria Municipal de Saúde Consultas, Camila Killing. 

Divulgação/Pa 

PE Fila de mulheres esperando por mamografia 
BB chegou a ter mais de 1.400 nomes em Araucária 

Edna nado Cdr 



Variedades — did 
Nasi e Scandurra apresentam 
Tra! Folk nesta sexta, em Curitiba 

Após 17 anos do estrondoso suces- - 
so do “Acústico MTV”, Nasi e Edgard 
Scandurra (foto) voltam despluga- 
dos munidos de violão e voz para 
o show que denominaram de “Ira! 
Folk” e que celebra quatro décadas 
de história. Eles desembarcam em 
Curitiba nesta sexta, dia 5 de novem- 
bro, para única apresentação no Te- 
atro Positivo — Grande Auditório (R. 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) 
às 21h15 com capacidade reduzi- 
da. Os ingressos limitados já estão à 
venda através do [diskingressos.com. 
br| e custam a partir de R$60 (meia- 
entrada) + taxa adm. Informações: 
(41) 3315-0808 / 3317-3283 / [maisu- 
madaprime.com.br) 

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

Procure é marque, no dlagrama de as, as palavras em destaque no texto 

AVia Dutra 

P. 
-0" 7 
Vs 

4? 

Inaugurada em 19 de janeiro de 1951, a 
Rodovia PRESIDENTE Dutra recebeu esse 
nome em homenagem ao então presiden- 
te da REPÚBLICA, o mato-grossense Enrico 
Gaspar DUTRA. Mais conhecida como Via 
Dutra, a ROBOVIA tem 402 quilômetros de 
extensão e substituiu a antiga ESTRADA 
Rio-São Paulo, que havia sido construída 
em 1928. Além de fazer a LIGAÇÃO entre as 
duas maiores regiões METROPOLITANAS 
do país, Rio de Janeiro e São Paulo, à Via 
Dutra corta 34 CIDADES e faz a conexão 
entreo Nordeste eo Sul do Brasil. Deacor- 
docom informações da CONCESSIONÁRIA 
da rodovia, cerca de 23 milhões de pesso- 
as moram no ENTORNO da Dutra, e nela é 
TRANSPORTADO aproximadamente 50% 
do PIB brasileiro. A rodovia promoveu uma 
redução significativa no tempo de VIAGEM 
entre as duas cidades, passando de cerca 
de doze HORAS para cinco a seis horas. O 
projeto teve um CUSTO exorbitantede 1,3 
bilhão de CRUZEIROS e envolveu 35 EM- 
PREITEIRAS em sua construção. neznra-0mpnrzoOnrozsorsuzac4aremm 

ivamu-0Umz4mcormar-<cosavEenonan 
zzron0rcrOonzamEvam- Am 2>uro 
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Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral com.br 

apa Astral, Cabala e numerologia, um 
estudo com uma média de 40 páginas, 
junto uma consulta de duas horas. Li- 

gue e peça informações através do telefone (41) 
3233-9138 ou pelo whatsapp: (41) 99741-1419 — 
Programa Bom Dia Astral de segunda a sexta-fei- 
ra na rádio Cultura AM 930 das 07h às 08h. www. 
cultura30.com.br - live facebook e instagram 
Dirce Alves jornalista. www.dircealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
É sociável e amável com as pessoas que o cer- 

cam. Demonstra muita confiança na sua capaci- 
dade e nada o fará desistir de um objetivo. A famí- 
lia é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e 
sincero, 

Alerta 
Os librianos ainda passam o dia no alerta, 

esse período termina somente às 21h54. Adie as 
negociações e mudanças no trabalho. Evite dis- 
cussões com a família e amigos. Não seja intran- 
sigente com a pessoa amada. Saúde neutra. & 

O dia favorece inovações nos negócios. Livre-se 
de pessoas negativas e encontrará saída para os. 
problemas financeiros. Boa sorte nos assuntos do 
coração. Vênts esta na sua nona casa astral. Tente 
naloteria.€. 769 M.4147 

Bom astral para solucionar problemas domésticos, 
evite 0 pessimismo e compartilhe mais sua vida 
“com a família. Tenha uma conversa séria com seu 
“amor, acerte as discussões. Trabalho com sucesso. 
Coram 672 

Você receberá apoio no trabalho e negócios, não 
há do que reclamar. Vem mais dinheiro e equilíbrio 
na profissão, Aproveite para viajar, iniciar projetos. 
“domésticos e se realizar com o comércio. €.922M. 
as 

Há sinais de melhora no relacionamento familiar os 
problemas serão superados. Com jeitinho vai impor 
“suas ideias no trabalho. Integração com sócios e fa- 
emliares. Novas responsabilidades no amor. €. 403 M. 
sasa 
Dia para organizar o setor doméstico, incluindo 
contas e novos gastos. Conseguirá bons resultados. 
Você e seu amor viverão ótimos momentos juntos. 
Positivo para organizar mudanças profissionais. C. 
2940.3675 

A Lusaesta no seu signo e, com isso você se sente mais. 
responsável pela família. Poderá resolver todos os. 
problemas. Novos amigos chances de compras e via- 
gens. Amor suave. C. 486 M.5502 

rotina. Evite despesas extras. Deixe os negócios « 
trabalho como estão. Não realize mudanças no seu 
lar.C.812M.0161 

A influência de Marte no seu signo imprime veloci- 
dade nos negocios e aberturas para mudanças no 
seu trabalho. À noite a Lua o desfavorecerá, é o seu 
alerta mas passa rápida. C. 989 M. 3806. 

Fase em que o Sol esta na sua desfavorável 12 casa, 
por isso fique na rotina o máximo que puder Marte 
também o desfavorece, isto significa lentidão nas f- 

Periodo que deve evitar insatisfação com o anda- 
mento dos negócios. Plancje os próximos passos, 
Vêmus o desfavorecerá a partir da dia 6, tenha pac 
ência Amor dificil Viagens e compras neutras. 158 
rama 
Dia muto fel, suas finanças e a profissão ganham 
“movos impulsos. Clima de perfeito entrosamento e 
descontração no amor Saiba que Vénus passará a lhe 
incomodar a partir do próximo dia. C. 623 M. 1319 

Você vive uma fase equilibrada e deve dar atenção 
ao que acontece aa seu redar, principalmente no 
trabalho. Faça uso da sua intuição para melhorar 
os negócios. Amor com possessividade. C. 340 M. 
s025 

Novelas | 
AUSURPADORA 
(SBT) -21H15. 
Depais do sequestro de Paulina 
a notícia chega a presidência « 
cria um grande caos. Todos co 
meçama procurá-la e Carlos ig 
para Fernando. Quando o ex 
agente descobre que a seu amar 
desapareceu, procura Manuel, 

NOSTEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Solano comenta com Elisa que 
surpreenderá Dom Pedro. Toni 
co agride Dolores, t Eudoro se 
desespera. Orientado por Toi 
Nino se aproxima de Celestina 
para se inilrar no sarau Organ 
zado por Luiza. 

PEGA PEGA 
(GLOBO) - 19H35 
Na delegacia, Eric conta como 
Maria Pia aceitou gerar Bebeth 
a pedido de Mirella. Bebeth dis 
cure com Isabel e a acusa de te 
causado a briga dos pais antes de 
Mirella sofrer o acidente, 

IMPÉRIO 
(GLOBO) -21H 
Maria Marta e José Alfredo saem 
apressados de casa Daniel 
questiona as atitudes de Bru 
na. Xana conversa com Naná « 
Antônio, mas os dois pegam ne 
sono. Maria Marta e José Alfred 
chegam ao hotel de Maurílio, 
O rsmo ds capas das mola 
acima então jeitos a mudanças 
at pri das emo 

aHoffmann | 
Divulgação 

Oficinas de Klein 
e Alexander estão 
com inscrições 
abertas 

Em virtude da passagem 
strutor e artista Fá- 

Tavares, residente em 
Nova York, por Curitiba 
a Cia Ilimitada em parce- 
ria com a Casa Hoffmann 
irá realizar duas oficinas 
práticas: Klein Technique 
e Técnica de Alexander 
Serão quatro aulas para 
cada oficina. Por serem 
independentes uma da 
outra, os interessados po- 
dem participar de ambas. 
O limite será de 12 alunos 
por turma. O valor suge- 
rido é de R$160 por ofici- 
na (para os 4 encontros) é 
R$50 para aulas avulsas. As 
inscrições devem ser feitas 
pela plataforma Sympl 
Isympla.com. br! produtor! 
casahofimann). Informa- 
ções: (41) 9990-25147 | 
9909-7837. 

do 
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Arquivo! ERC 

E essi to ssinaõa pe minisico o torenzoni 

Demissão por falta de 
vacina é proibida pelo 
Ministério do Trabalho 

A portaria publicada pelo 
Ministério do Trabalho e 
Previdência que proíbe em- 
pregadores de exigirem car- 
eiras de vacinação de seus 
empregados gerou críticas 
de juristas e dúvidas dentro 
das empresas, no momento 
em que muitas implemen 
tam seus planos de retorno 
ao trabalho presencial. 

A norma, publicada no 
Diário Oficial da União, de- 
termina que a exigência de 
comprovante de imuniza- 

ção para a contratação ou 
manutenção do emprego 
será classificada como práti- 
ca discriminatória. Conside- 

ra-se prática discriminatória 
a obrigatoriedade de cer 
tificação de vacinação em 
processo seletivos de admis- 
são de trabalhadores, assim 
como a demissão por justa 
causa de empregado em ra- 
zão da não apresentação de 
certificado de vacinação”, 
diza portaria, assinada pelo 
ministro Onyx Lorenzoni. 

Lira propõe “consenso” entre TSE, Congresso e 
plataformas para estabelecer regras sobre fake news. 

Lira quer votar PL 
das fake news 
em novembro 

Nos últimos dias, Arthur 
Lira (PP) conversou com o 
relator do projeto de lei 
das fake news, deputado 
Orlando Silva (PCdoB) e 
afirmou que o relator está 
finalizando o texto para 
ser apresentado à Câmara. 
Lira quer votar o texto em 
novembro. A ideia dos de- 
putados é ter novas regras 
a tempo de valerem para as 
eleições de 2022. 

“Esse assunto precisa 
ser regulamentado. Não 
pode ser subjetivo o que é 

fake news, o que não é. Va- 
mos tentar votar agora em 
novembro”, disse Lira. A 
discussão sobre o projeto 
das fake news ganhou for- 
ça no Congresso após jul- 
gamento do TSE da sema- 
na passada definir que, em 
2022, vai punir candidatos 
que espalharem fake news. 
O projeto em discussão 
no Congresso é de autoria 
do Senado e foi aprovado 
em junho do ano passado. 
Desde então, aguarda aná- 
lise da Câmara. E 

EP PE pr 

Quarta-feira, 3 de Novembro de Geral 

Bolsonaro quer discutir preço 
da gasolina com a Petrobras 
Presidente PrREga jogo pesado” com a estatal petrolífera 

Em visita à cidade de An- 
guillara Veneta, na Itália, na 
segunda-feira (1º), o presi- 
dente Jair Bolsonaro disse à 
imprensa que soube “extra- 
oficialmente” que um novo 
aumento dos combustíveis 
está sendo planejado pela 
Petrobras para daqui a 20 
dias. Segundo ele, o assunto 
será prioridade em seu re- 
tomo ao Brasil. “Esta sema- 
na vai ser um jogo pesado 
com a Petrobras, porque eu 
indico o presidente, quer 
dizer, tem que passar pelo 
conselho, não sou eu que 
indico, e tudo que de ruim 
acontece lá cai no meu colo, 

O ideal, segundo ele, é 
tirar a estatal “das garras do 
Estado”, com a privatização 

no meu entes 
acontecer. Agora, isso aí não 
écolocarna prateleira e ven- 
der amanhã. Esse processo 
dura mais de ano”, admitiu. 

Ainda na avaliação de 
Bolsonaro, um novo rea: 
juste não pode ocorrer, “A 
gente não aguenta porque 
o preço dos combustíveis 
está atrelado à inflação é 
falou em inflação, falou em 
perda do poder aquisitivo. 
A população não está com 
salário preservado ao longo 

O que é bom não cai nada dos últimos anos, Os mais 
emmeucolo”, pobres sofre”, disse ele 
BEAR OBA 

Mega-Sena deve sortear 
prêmio de R$ 65 mi hoje 

Preço dos combustíveis tem afetado 
diretamente as projeções da inflação no Brasil 

receberá cerca de R$ 330 
mil de rendimentos após. 
30 dias. 

As apostas para o 
concurso 2.425 podem 
ser feitas até às 19h 

ximo sorteio, que ocorre (horário de Brasília) de 
hoje, às 20h, pode pagar hoje nas casas lotéri- 
um prêmio principal cas credenciadas pel 
que chega a R$ 65 mi- Caixa em todo o país 
lhões. Se um acertador ou pela internet. O 
ganhar sozinho o prê- volante, com a aposta , 
mio principal eaplicaro mínima de seis deze- 
valor total na poupança, - nas, custa R$ 4,50. E 

A Mega-Sena não 
teve acertadores no últi- 
mo sorteio, realizado no 
sábado (30), e está 
mulada num valor bas- 
tante “apetitoso”. O pró- 

Apostas podem ser feitas até às 19 de hoje em todo o país 

Senado quer que STF rejeite 
ação contra decisão da CPI 

doa Nobre 
O Senado defendeu, em 

manifestação enviada ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), a rejeição da ação do 
presidente Jair Bolsonaro 
contra uma decisão da CPI 
da Covid relacionada às 
redes sociais do presiden- 
te. No último dia 26, a CPI 
aprovou — requerimentos 
que pedem a quebra do 
sigilo telemático de Bolso- 
naro; o banimento do pre- 
sidente das redes sociais; e 
a retratação de Bolsonaro 
por declaração falsa na 
qualassociou a vacina con- 
tra Covid a casos de Aids. 

O pedido da CPI ainda 
deve ser analisado peloSTF 
e pela Procuradoria Geral 
da República (PGR), mas 
Bolsonaro já acionou o Su- 
premo. No último sábado 
(30), o ministro Alexandre 
de Moraes deu 48 horas 
para a CPI enviar infor- 
mações sobre o tema. Em 
resposta, o Senado afirmou 
que as providências toma 
das pela CPI estão dentro 
da legalidade, acrescen 
tando que o presidente da 
República não está imune 
aos poderes de investiga 
ção do Poder Legislativo. E 


