
Polícia dobra número ON IBUS 

de atendimentos DA GRANDE CURITIBA 

para confecção de RG Sao QUE ANS pads 
DD róçinas 

Gasolina sobe de 
novo e já custa até 

R$ 8,00 no Sul do país 

d 

O preço médio da gasolina nos postos do país subiu 2,25%, chegando a R$ 6,710 
olitro. O valor máximo foi de R$ 7,999 no Rio Grande do Sul. (Página 12) 
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Quatro novos 
deputados 
tomam posse 
na Assembleia 
Quatro novos parlamentares tomaram 

posse na sessão de ontem da Assembleia 
Legislativa do Paraná. Adelino Ribeiro 

(Patriotas), Nereu Moura (MDB), Elio 
Rusch (DEM) e Pedro Paulo Bazana 
(PV) assumiram as vagas deixadas após 
a cassação do mandato do deputado 
Delegado Francischini (PSL). (Página 3) 
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Um beco sem saída 
a dolarização da came gasolina deve dosalimentos. 

chegar aos R$8 Seacamejásaiudo e da gasolina alimen- 
litro nos pró- cardápio porque seu tama inflação. 

ximos dias. A situação, preço está dolarizado O resultado final é 
principalmente para — ou seja, os produto- que vai adiantar pou- 
a população mais vul- res brasileiros ganham co a geração de em- 
nerável, vai ficando em dólar para vendero pregos que o governo 
insustentável. Não se produto para o exterior está conseguindo. 
trata apenas de colocar e o mercado interno Com a inflação alta e 
combustívelno próprio tem que pagar o mes- os produtos básicos 
automóvel (esse drama mo preço — as outras caríssimos, o pouco 

é da classe média), mas mercadorias também que o novo trabalha- 
ofatodequeovalordo começam a chegar dor vai ganhar não 
combustível impacta a preços proibitivos. será o suficiente para 
diretamente no preço Mesmo sem consumo, garantir o sustento. E 
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VANDER 

IMAGEM DO DIA 

A intensa poluição criou 

considerado sagrado 
na Índia, em meio aos 
preparativos para um 
dos principais festivais 
religiosos anuais do país. 
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A Alphabet, empresa que atingida em janeiro de? 
gerencia o Google e outros ser- 

EEE 
Alphabet bate valor de 
mercado de US$ 2 trilhões 

Com a novidade, a Alpha- 
viços paralelos, atingiu o valor bet se torna a terceira em- 
de mercado de USS 2 trilhões. — presa norte-americana com 
Essa é a primeira vez que a negociações públicas de 
companhia atinge esse pico, a ações a atingir esse núme- 
partir de uma valorização na ro. Anteriormente, somente 
comercialização de ações na Apple (em agosto de 2020) e 
Bolsa de Valores da Nasdaq. . Microsoft (em junho de 2021) 
Segundo a Bloomberg, isso chegaram ao mesmo nível. 
sô foi possível graças a uma Criada oficialmente em 2015, 
recente valorização motivada a Alphabet é uma holding que 
pelos resultados positivos da concentra todas as marcas 
empresa no setor de compu- inicialmente controladas pela 
tação em nuvem e na indús- — Google. Ambas as marcas hoje 
tria de anúncios e publicidade. são gerenciadas pelo mesmo 
A barreira de USS 1 bilhão foi CEO, Sundar Pichai. E 
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Quatro novos deputados 
tomam posse na Assembleia 
Mudança ocorre após decisão que cassou o mandato de Francischini 

Quatro novos parlamen- 
tares tomaram posse na 
sessão plenária desta se- 
gunda-feira (08) da Assem. 
bleia Legislativa do Paraná. 
Adelino Ribeiro (Patriotas), 
Nereu Moura (MDB), Elio 
Rusch (DEM) e Pedro Paulo 
Bazana (PV) assumiram as 
vagas deixadas após deci. 
são proferida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
cassando o mandato do 
deputado Delegado Fran- 
cischini (PSL). O Tribunal 
determinou à anulação dos 
votos recebidos pelo paria- 

ar e a recontagem de 
votos. Com isso, também. 
deixaram o Poder Legisla- 
tivo os deputados Emerson 
Bacil, Do Carmo e Cassiano 
Caron, todos do PSL 

Durante a sessão, os no- 
vos deputados realiza 
compromisso - regimen 

Os quatro novos parlamentares 
foram empossados na sessão de ontem 

do juramento em respei- 
to à Constituição e leis do 
Estado, além de assinarem 
o termo de posse para as- 
sumir o mandato na 19 
Legislatura. Em seguida, o 
presidente do Poder Legis- 
ativo, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), declarou 
os novos parlamentares 
empossados. “Manifesto 
os cumprimentos da Mesa 
Executiva e dos senhores 
deputados”, disse. 

Traiano comentou as 
mudanças na composição 
do Legislativo. “Tivemos 
a posse de quatro novos 
deputados por decisão do 
TSE. Estamos cumprindo à 
Lei A Casa permanecerá da 
forma como sempre esteve. 

danças ra. 
dicais. Desejamos sucesso 
aos novos dep afir 
mou. 8 

Não teremos n 

DEBE DRE 

Após 18 meses, Câmara volta a receber público 
“Agora, neste momento de 

retomada, após uma decisão 
o Colégio de Líderes e com 
ps indicadores favoráveis, e- 

umos reabrindo as portas da 
âmara Municipal de Curit 

ba, após 1 ano e meses, para 
participação da população, 
-om responsabilidade e todos 
ps cuidados, pois à pandemia 
não acabou”, afirmou o pre 

me do Legislativo, Tico 
Kiuzma (Pros), na abertura da 
sessão plenária híbrida desta 
segunda-feira (8). Pela primei 

vez desde março de 2020, 
às portas do Palácio Rio Bran. 
so foram abertas para que ci 
ladãos e cidadãs pudessem 
acompanhar, presencialmen. 

te, os debates e votações de 
projetos de lei pelo Parlamen- 
o 

Tico Kuzma reforçou que 
a CMC não parou durante a 
pandemia da covid-19 e não 
á parar e o que possibilitou 

com que a população pu 
desse retom plenário 
— respeitada a capacidade de 
espaço para os visitantes - foi 
uma avaliação, feita na sema 
a passada, pelo médico e di- 

tetor do Centro de Epidemio- 
logia da Prefeitura de Curitiba. 
Alcides Oliveira, em conjunto 
com a diretora-geral da Casa 
Jussana Marques, e a enfer 
meira do trabalho e servidora, 
Liege da Fonseca Rocha. 

Os vereadores comemoraram o 
retorno do público às sessões. 

As mudanças fazem al- 
terações na execução 
dos projetos de governo 

Projeto que altera Plano 
Plurianual é aprovado 

Sustentabilidade; Edu 
ção e Esporte: Trans: 

forma Paraná; Energia 
Copel; e Gestão Pública 
e Transparência. O pro- 
jeto ainda altera o pro- 
grama de gestão institu. 
cional - Outros Poderes, 

Ministério Público e De- 
fensoria Pública, a par- 
tirdo exercício de 2021. 

As alterações, diz o 
Executivo, fazem parte 
do processo de reali- 
nhamento de metas e 

A Assembleia Legisla- 
tiva aprovou na sessão 
plenária desta segunda- 
-feira (08) a proposta 
do Poder Executivo que 
promove alterações no 
plano Plurianual (PPA) 
para o quadriênio 2020 
a 2023. A proposição 
altera, a partir de 202 
os programas Paraná 
do Futuro: Sustentabi- 
lidade e Turismo; De- 
senvolvimento Rural 
e Abastecimento com 

de reavaliação dos im! 
pactos em função da 
pandemia de Covid-19. 
O Governo destaca ain- 

da a necessidade das 
mudanças — identifica- 
das em Iniciativas e 
Metas, bem como em 
Indicadores de Progra 
mas, com o objetivo de 
readequá-las ao contex- 
to atual e de promover 
ajustamentos da gestão 
erevisão dos atributos a 
serem realizados. E 

Notas políticas 
Voto de congratulações 
A Assembleia Legislativa do Paraná apro- 
vou ontem o requerimento do deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSB) que propôs 
um voto de congratulações ao desembar- 
gador José Laurindo de Souza Netto, presi- 
dente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ- 
-PR), que foi eleito para a presidência do 
Conselho de Presidentes dos Tribunais de 
Justiça do Brasil, para o biênio 2021-2022. 

Contra fake news 
A menos de um ano das eleições, o Minis- 
tério Público Federal (MPF) abriu ontem 
uma investigação formal sobre a postura 
das redes sociais e aplicativos de mensa- 
gem no enfrentamento de notícias falsas e 
violência digital. À apuração atinge as em- 
presas responsáveis pelo Whatsapp, Tele- 
gram, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok 
eYouTube, 

Luto oficial 
A Mesa Diretora da Assembleia Legislati- 
va, por ato do presidente Ademar Traiano 
(PSDB), decretou luto oficial de três dias 
em razão da morte do ex-jogador Barcímio 
Sicupira, ocorrido no domingo (07). Traia- 
no, disse que o legado de Sicupira jamais 
deverá ser esquecido. “Um marco no fute- 
bol paranaense”, disse Traiano.M 

Moro aciona STF 
contra depoimento de 
Bolsonaro à PF 

Pivô do inquérito que 
investiga se o presidente 
Jair Bolsonaro tentou in 
terferir politicamente na 
Polícia Federal, o ex-mi- dispensado ao pre 
nistro da Justiça Si te, 
Moro acionou o Supremo “Esperavam os signa- 

de seus advogados e da 
PGR. A defesa do ex 
ministro diz que faltou 
isonomia no tratamento 

iden. 

Tribunal Federal (STF) tários da presente serem 
contra o depoimento do comunicados da data de 
chefe do Executivo. Ele oitiva do segundo inves- 
pede ao ministro Alexan 
dre de Moraes, relator da 

tigado - e assim também 
o Tosse a própria PGR 

investigação, que cobre mantendo-se 0 mesmo 
parecer da Procurado- procedimento adotado 
ria-Geral da República quando do depoimen 
(PGR) sobre a oitiva. 

O principal ponto 
to prestado pelo ex- 
nistro Sérgio Fernando 
Moro, em homenagem à 
isonomia processual 
dizem os advogados ao 
STE R 

|| 
|| 

questionado por Moro é 
que o interrogatório foi 
feito pela Polícia Fede- 
ral sem a participação 

|| ||| || 

| 

Bis cuessonona ausência da pr na oriva 
PCP pr per Pim 



Coluna do 
Consumidor 

grupor3a.com 

E convênio ou é 

particular? 
O consumidor 

marca um exame 
clínico e os aten- 
dentes do labora- 
tório ou da clínica 
médica lhe per- 
guntam: "É convê- 
nio ou é particu- 
lar?" 

Se for particu- 
lar o exame é na 
hora, caso seja por 
convênio médico 
o agendamento, 
normalmente, é 
marcado — poste- 
riormente. 
É comum em 

clínicas, hospitais 
e consultórios fa- 
zerem essa per- 
gunta para o con- 
sumidor-paciente 
e, dependendo da 
resposta, ter um 
tratamento | dife- 
renciado. 

Até as salas de 
espera podem di- 
ferir, e sem filas 
para o atendimen- 
to. 

Essa segregação 
pela qual passam 

| os consumidores- 
«pacientes é legal? 
O art. 5º da 
Constituição esta- 
belece que todos 
são iguais perante 
a lei e sem quais- 
quer distinções, 

o XLI de- 
termina que a lei 
punirá qualquer 
discriminação 
atentatória dos di- 
reitos e liberdades 
fundamentais e a 
saúde está incluí- 
da nisso. 

O Código de 
Defesa do Consu- 
midor garante a 
igualdade nas con- 
tratações, e não 

admite diferenças. 
O código também 
proíbe a publ 
dade discrimina- 
tória e os serviços 

de saúde enqua- 
dram-se nessa ve- 
dação. 

A prioridade na 
fila do atendimen- 
to de saúde é ex- 
clusivamente nas 
hipóteses de graus 
de emergência e 
não quanto a cate- 
goria de pagamen- 
to do serviço. 

Por fim, é ve- 
dado ao fornece- 
dor de serviços 
exigir do consu- 
midor vantagem 
manifestamente 
excessiva e a dis- 
criminação entre 
convênio e par- 
ticular gera essa 
pressão, de mui- 
tas vezes, forçar 
os consumidores a 
pagarem o atendi- 
mento particular 
por “vantagens” 
que lhes apresen- 
tem. 

O tema é da 
Agência Nacional 
de Saúde, que de- 
veria extinguir esse 
apartheid no aten- 
dimento de saúde 
que, rigorosamen- 
te, é contrário à 
Constituição e ao 
Código de Defesa 
do Consumidor. 

Nada melhor que 
a fila da vacinação 
onde ao final lhe 
falam: "Deixe seu 
braço relaxado”. 
Esse é o modelo 
mais democrático 
do mundo, o nosso 
Sistema Único de 
Saúde (SUS). E 

Claudio Henrique de Castro - Doutor em Direito (UFSC) e 
Professor no Curso de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná 
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Mais de 80% dos paranaenses 
já completaram Sama 
Secreta j a da Saúde planeja chegar a 85 n do mês 

Ju ferando Opa 
O Paraná alcançou a 

marca de 80,2% da po- 
pulação adulta comple- 
tamente imunizada con- 

tra a Covid-19 (vacinada 
com a primeira e segun- 
da doses ou dose única). 
São 7.001.518 paranaen- 
ses com o esquema va- 
cinal completo, segundo 
o Vacinômetro. A análise 
É baseada na estimativa 
do Ministério da Saúde, 

que aponta o Estado com 
uma população vacinável 
de 8.720.953 pessoas. 

A expectativa da S 
cretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) é chegar a 
85% da população acima De acordo com o Vacinômetro, exatos 7.001.518 paranaenses completaram ciclo vacinal 
de 18 anos com o esque- — permitindo, desta forma, casos podemos modifi- cou nas últimas semanas 
ma completo de vaci- novas — flexibilizações, car ainda mais algumas Dos 936.296 jovens de 12 
nação até ao final deste conforme orientação do . regras”, disse o secretá- a 17 anos, 532.634 rece 
mês. “Estima-se que até Governo do Estudo. Des. ro daSaúde BetoPreto. heram a prlmeica- dose 
dezembro consigamos de que não tenhamos Em adolescentes a va- que corresponde a cerca 
chegar na nova meta, crescimento de novos cinação também avan-. de 57% desse público. E 
CASCA OO BOBO BEO E OOOOOBOODOOO 

EEE E |jSemana começa com 
“= | oferta de 10.511 vagas 

de emprego no Estado 
A semana começa no essa mesma função. 

Paraná com mais de 10 "Emprego é o melhor 
mil oportunidades de programa social que 
emprego com carteira existe. No Paraná e: 
assinada. Nas 216 Agên- mos dedicados a esti 
cias do Trabalhador do mular cada vez mais o 
Estado estão disponíveis setor econômico nesse 
10.511 postos de traba- momento de retomada”, 
lho, 2.987 deles nasagên- . disse o governador Rati 
cias de Curitiba e Região. nho Junior. “Os resul: 

É Fomento Paraná para estimular o empreendedorismo | Metropolitana. dos das nossas Agências 
A regional de Toledo é. do Trabalhador são me- 

Fomento Paraná faz | odesaquenoimeriordo  Ihores do que de Estados 
Estado, com 1.365 vagas mais populosos como 

22 anos com R$ 5 bi abertas. Destas, 509 são São Paulo, Minas Gerais 
para auxiliar de linha de e Rio de Janeiro”, disse 
produção. A regional de o secretário estadual da 

em crédito liberado | Ciscavei oferece 1177 Justiça, Familia e Traba 
A Fomento Paraná insti- tira de crédito de aprosi- vagas, sendo 359 para lho, Ney Leprevost. E 

tuição financeira do Gover- — madamente RS 2 bilhões hugo La 
no do Estado, completou. em recursos em circulação 
ontem 22 anos de atuação. no Estado. Sua carteira 
A empresa comemora a ativa soma de pouco mais 
data superando a marca de 53 mil clientes de f- 
de RS 5 bilhões em crédito . nanciamentos com recur- 
liberado no período para “sos próprios, repasses de 
apoiar o empreendedo- terceiros ou do Fundo de 
rismo, por meio de linhas Desenvolvimento Econó- 
de crédito de baixo custo mico (FDE), beneficiando 
para fortalecer os peque- . empreendimentos de pelo 
nos negócios, e obras para . menos 340 cidades. A atu- 
melhoria da infraestrutura ação da empresa é voltada 
e da qualidade de vida nos aos empreendedores i 
municípios paranaenses. formais, MEIS, micro e pe- 

Atualmente a Fomento  quenas empresas e aos 
Paraná mantém uma car-. nanciamentos públicos. 

Interessados nas vagas devem procurar as. 
216 Agências do Trabalhador espalhadas pelo Estado 



Cidade 

Polícia dobra tendimentos 
para confecção de RG 
Um dos principais objetivos é atender pessoas que 

A Polícia Civil vai do- 
brar o número de vagas 
mensais para o atendi- 
mento presencial para 
a confecção de carteiras 
de identidade a partir de 
terça-feira (9) no Pos- 
to Central em Curitiba. 
Mé o momento, eram 
disponibilizadas 4.400 
vagas mensalmente. A 
partir de agora, o núme- 
ro passará para 9.200 va- 
gas por mês. 

O total de vagas men- 
sais, somados os atendi- 
mentos realizados nas 
Ruas da Cidadania, che- 
gará a 10,800. O objetivo 
é atender a demanda re 
presada durante a pan- 
demia. 

O delegado da PCPR 
Marcus Michelotto, di- 

tenham urgênc 

Serão disponibilizadas 9,2 mil vagas por mês para o atendimento 

necessita de atendimen- 

to presencial”, afirma 
Um dos principais 

objetivos é atender os 

no atendimento será 
possível com o remane- 
mento de servidores. 

Estamos — deslocando 

to. Assim, serão disponi. 
bilizados 4.800 atendi 

mentos presenciais, sem 
a necessidade de agen- 

retor do Instituto de papiloscopistas de ou- casos de pessoas que damento pela internet, 
Identificação do Para- tras áreas para atende- tenham urgência para exclusivos para esses 
ná, explica a melhoria rem a população que obtenção do documen- casos& 

OO OO 

Curitiba registra duas mortes e 
87 novos casos de Covid-19 

A Secretaria Muni 
da Saúde de Curitiba rej 
trou, nesta segunda-feira 
(8/11), 87 novos casos de 
covid-19 e dois óbitos de 
moradores da cidade. As 
vítimas são duas mulheres, 
com 44 e BI anos. Até o mo: 
mento foram contabiliza: 
das 7.761 mortes na cidade 
provocadas pela doença 
neste período de pande. 
mia. 

Com os novos casos 
confirmados, 297.258 mo- 

pal radores de Curitiba tes 
taram positivo para a co- 
vid-19 desde o início da 
pandemia. São 1.605 casos 
ativos na cidade, corres 
pondentes ao número de 
pessoas com potencial de 
transmissão do vírus. 

A taxa de ocupação dos 
165 leitos de UTI SUS ex 
clusivos para covid-19 está 
em 47%. Restam 88 leitos 
livres. Dos 1 s de 
enfermarias SUS covid-19 
está em 40%. E BR cisasessios casos sis de cia para 1.505 

Prefeitura paga a sétima 
parcela do Auxílio Emergencial 

A Prefeitura começa a 
liberar, nesta terça-feira 
(9/11), a sétima parcela 
do Auxílio Alimentar de 
Curitiba. O crédito de R$ 
70 estará disponível para 
as famílias em extrema 
pobreza do Grupo 1, que 
poderão fazer compras 
nos Armazéns da Família. 

O auxílio alimentar 
foi lançado pelo prefeito 
Rafael Greca em abril e O auxílio é trocado por produtos no Armazém da Família 

vai até o fim de dezem- 
bro deste ano. No últ 
mo mês de 2021, o valor 
será ainda maior, de R$ 
100, como uma espécie 
de abono de Natal. Para 
evitar aglomerações nos 
Armazéns, as famílias fo- 
ram divididas em grupos 
que semanalmente de- 
vem procurar qualquer 
unidade a partir de datas 
específicas. 

gruporacom 

IFL Curitiba 
Por Ricardo 

| Ameaças à Liberdade 
de Expressão 

doa qe rg 
iq 

de resposta proporciona 
o agressor poderá ser con. 
denado a ressarcir a vitima. 

Graças às redes so 
podemos nos comuni 
instantaneamente, — apre 
sentando opíniões sobre os 
mais diferentes. assuntos, 

nte, contudo, 
e expressão dá 

ra ofensas. Para comba 
de di 

famação e dein 
tigos 138, 139e 
acusar te alguém 
de praticar um crime. Difa 
mar é dizer que uma pessoa 
praticou um ato que preju 
dica sua própria reputação. 
Injuriar é ofender. 

Entendo qu 
deveria ser processado cri 
minalmente por ofender 

ma pessoa ou atribuir a ela 
ma conduta que ela consi- 

dera inadequada. Nesses ca 
sos, poderia haver indeniza 
ção proporcional aos danos. 
causados à imagem. Por ou. 
tro lada, afirmar que alguém 
“cometeu um crime, sabendo 
que isso é mentira, é algo 

criminal. O acusador sempre 
poderá provar no processo 
que tinha elementos que o levavam à acreditar que de 
terminada pessoa realmente 
comete um crime. Nesses 
casos, será inocentado, O que 6 Código Penal procura 
combater é a mentira 

Faço essas breves consi 
derações para, demonstrar que à liberdade de expres 
são encontras limites no Di 
reito brasileiro. À expressão 
livre, mas os cidadãos po. dem ser responsabilzados 
por suas palavras, As redes 
Sociais, ao contrário do que 
muitos imaginam, não São terra de ninguém. Às ofen 
sas podem gerar indeniza 
qões, além de processos cri 
imúnais por injúria, calúnia ou difamação.” 

Se “alguém manifestar 
sua opinião sem violar o 
direito de terceiros, não poderá ser perseguido em 

so Imaginemos 
“pe alguem proponha mo ações. Constitucionais 
para que o Senado seja ex. 
tinto, transformando o Le. 

meral”. Essa medida pode 
contrariar o interesse de 
senadores e mesmo de seus 
eleitores, mas não há nada na proposta que impeça su 
divulgaç e possa 

também vale para propos 
tas que sugerissem a fusão 
do Supremo Tribunal Fede 
ral com o Superior Tribunal de Justiça ou à extinção de 
uma dessas Cort 
do a Constituição, ninguém pode ser condenado” por 
defender essas ideias. “Se 

prevista, isso só aconte 
porque alguém pôde pensar 
a melhor maneira de dividir 

ntindo 
Opiniões. políticas, desde 

que não descambem para a 
ofensa, não podem ser pro. 

s ou controladas, Desse 
modo, vejo como inconstitu. 
cional a atuação do Supremo 

juérito 4.781, chamado 
érito das fake news” 

Nessa — investigação, — aber. 
ta pelo STF sem pedido da 
Procuradoria-Geral da Repid. 
bica, com fundamento em 
artigo do Regimento do Su 
premo cujo objetivo é apurar 
crimes ocorridos no tribunal, 
foi determinada a retirada de 
uma. matéria desabonatóri 
ao minto Dia Toi 

Segundo a reportagem, 
o empreiteiro Marcelo Úde 
brecht tera afirmado qu 
o den 

trocas de” 
pai pres ond, serio um elerênia a o alo 

at ifanação ou in ria, Talvez ea pudesse a condenação da re 
agamento de repa E Para isto, contudo, teriam de ser julzados 03 processos adequados, que ão acontece Simples mente fo determinada a eclusão da reportagem. Mito se tem falado so bre abusos insitucionais à Herdade de espresão. É importante não esquecer, arém, que ca vem soft Bo liadimento tas mãos do progresso “polca mente coreto” À igualdade, assegurada na Constituição, Vetinendo invocada de far ma distorcida, Cora 0 obje div de cercar o dir de ietpedros ecpreagre quas 

opiniões, É possível criticar cotas racial para ingres so nos serviços picos ou 
racista. Da mesma, forma, pode-se defender deter Jeado modelo de fama sem ser hormofóbica, Pat que & dociadádo sm desenvolva de forma just, live e préspera, não pode teses betiendoçá Hheado do exbteasão, À solução Us jeoblernas que os aiogem Coge “que Cgi Is 
E radios soluções É so aqu nie ções de ear gua 

() Ricardo Alexandre da Silva é advogado, professore 
Presidente do IFL- Curitiba. 

E PP ra e 
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Ascinco 

Esportes 

mais do Capitão 
Capitão Hidalgo 

ma tristeza. palrou 
no ar ao momento 

da informação do passa- 
mento de Barcímio Sicupi- 
ra, ex-jogador do Furação e 
Cronista Esportivo, nesse úl- 
tio domingo. Já se sabia da 
gravidade da sua condição 
fisica, ele que esteve Interna- 
do por mais de 20 dias, com 
um quadro prejudicado pe- 
los pulimões. Ontem, o Ath- 
letico Paranaense, abriu o 
parte Social do Estádio para 
dar condições ao público e 

a um número espetacular 
“de 156 gols sendo disparado 
“o maior artilheiro do clube. 
Professor na Preparação 
Física em escolas Púbicas e 
trabalhou por alguns anos. 
“como funcionário na Assem- 
bleia Legislativa do Paraná. 

Em momentos distintos, 
esteve trabalhando em mi 
nha equipe nas Rádio, Be- 
dois, Cidade, como também, 
na famosa Mesa Redonda da 
CNT, que por muitos anos foi 

a todos os admiradores, um um programa de grande au- 
espaço por onde passaram . diência que tinha o coman. 
vários personagens da co- do do Fernando Gomes. 
munidade curitibe 

Sicuplra, deixou esposa, 
Multas autoridades se 3 Nlhos e 4 netos, e uma in 

juntaram aos familiares e — finidade de amigos e simpa- 
cada um contando momen- . tizantes da sua pessoa e pela 
tos de convivência com o. qualidade profissional como 
craque e suas histórias. A 
bem pouco teve seu livro 
lançado e escrito pelo jor- 
nalista, Sandro Mozer, como 
que uma despedida. Con- 
temporâneo no gramado 
colega na imprensa, enfim, 
foram várias as vezes que 
estivermos juntos e sempre 
mostrando as. pessoas ao 
seu redor uma maneira cart- 
nhosa com torcedores fosse 
qualquer time. 

jogador, onde teve suas ale- 
grias como bem contava, af 
nal, bem jovem foi jogar no 
Botafogo Carioca, ao lado do 
Garrincha, Didi, Nilton San- 
tos, Zagallo e seu particular 
amigo, Gerson, o canhotinha 
de ouro. Em outra etapa, es 
teve no Corinthians ganha. 
do a simpatia do Rivellino, 
que ele admirava. Multas 
coisas ainda serão contadas, 
mas deixo aqui meu carinho 
esolidariedade à sua família 
eamigos. Na história como jogador 

do Furacão, onde jogou por 
7 anos, mostrou sua capack 
“ade de goleador chegando 

Lembre-se que: O melhor 
da vida é sua história. m 

— Errapogssça ip 
do Athletico não pode ser descrita com palavras 

Torcedores do Furacão 
se º despedem de Sicupira 

realizado, on- 
na Arena da Baixada, 

as torcedores do Rubro-Ne- 
gro puderam se despedir do 
maior ídolo do Furacão. 

A importância de 
cupira para a história do 
Athletico não pode ser des- 
crita com palavras. É no 
sentimento de cada torce- 
dor rubro-negro que a sua 
grandeza se revela. Mais 
do que um ídolo, ele foi um 
símbolo. 

Foram oito temporadas 
com a camisa rubro-negra. 

E quando ela cobria seu 
peito, Sicupira era a encar- 
nação do nosso hino. Entre- 
gava ao clube e à torcida seu 
espírito de craque. Raça, 
amore gols. 

O coração athleticano 
estava mal-tratado quando 
elechegou, em 1968, em um 
momento de renascimento. 
Não veio como grande es- 
trela. Em sua estreia, come- 
cou no banco de reservas. E 
quando entrou em campo, 
nos deu nada menos que 
um golaço de bicicleta 

ESET PEDE CTA 

Athletico acerta com o 

volante uruguaio Pablo Siles 
tleta vai até o de dezembro de 2 

Divulgação! Ai 
Outra grande revelação do futebol do Uru- 

guai passa a vestir a camisa do Athletico, Esta- 
mos falando do volante Pablo Siles, que chega 
ao Furação para um vínculo definitivo com o 
clube, válido até o final de dezembro de 2025. 

“O Athletico Paranaense significa um passo 
grande para à minha carreira”, afirma Pa- 

uma alegria muito grande estar aqui 
hoje. Quero desfrutar deste momento e, quando 
chegar a oportunidade de jogar, me dedicar ao 
máximo e fazer o meu melhor dentro de campo 
pelo clube”, promete. 

Pablo Siles chega ao Rubro-Negro após pas- 
sar pelo Danubio, do Uruguai, e pelo Vitória 
(BA). Aprovado nos exames médicos, já está 
com a situação contratual regularizada junto ao 
Athletico. 
Onomedo novo reforço athleticano já foi pu- 

blicado no Boletim Informativo Diário (BID) da 
CBE Mas com as janelas de inscrições de 2021 
encerradas, o atleta fica à disposição do clube 
para atuar em competições oficiais somente a Ba O nome do novo reforço athleticano já fot 
partir de 2022.8 BE publicado no Boletim informativo Diário (B1D) da CBF 

NEAR OO AO GA A LAMA 

DA LR ICOLOR 
Paraná realiza jogo 
comemorativo do 
1º título do clube 

O Tricolor escalado com 
Celso Cajuru, Balu, Gralak, 
Servílio, Ednelsoi 

Dindgação: Oui 

da por Otacílio Gonçalves 
terá à disposição Nenc 
Roberval, Nei João An Luciano, 

tonio, Marquinhos Ferreira, Marco Antonio, Ney San- 
Adoiison, Carlinhos Sabiá, Neguinho, Roberto AI 
Saulo e Serginho Cabeção Carlos Eduardo, Sérgio 
é a provável time que entra Luiz e Dirceu. A entrada 
em campo na Vila Capane- 
ma neste domingo, às 11 
horas, na Vila Capanema, 
em comemoração aos 30 

Silva será gratuita e a orga- 
nização do evento pede à 
doação de 1 kg de ali 

| 4 delegação cora branca desembarca em 
Goiânia para o próximo desafio pela Série 8 

iti anos do primeiro título do Coritiba chega a Eee 
*Amns to Paranaense de 1991. ter, da cidade de Cerquilho Goiânia para duelo No aco de reorás, a noinsiordo estada de So combo teca comanda. Pala 

com o Goiás na Série B bp aa 
Confira os relacionados: 
Goleiros 

Alex Muralha, Marcão e 
Wison; 1 

Defensores: 
Guilherme Biro, Henrique, 

Luciano Castan, Marco Siva, 
Matheus Alexandre, Natanael, 

B. O confronto válido pela 35º 
rodadado Brasileiro, seráama- 
nhã (10), no estádio Serrinha 
contra o Goiás, e é um duelo 
decisivo na competição para 
a equipe confirmar o acesso e Romário e Wellington Carva- 
continuar na briga pelo tio. lho 

Sem Gustaw Bochecha, Meias 
suspenso nas duas próximas Jony, Matheus Sales, Robi- 
partidas, a comissão técnica nho, ValeWilian Farias; 
alviveiemanteveos23aiketas  Atnoantes: 
que permaneceram no Nor- Gui Azevedo, Igor Paixão, 
deste, no grupo que embarcou . João Vitor, Lêo Gamalho, Ra- 
no final desta manha peraeste . nha. Waguininho e Wiliam | BBB Os veteranos campees pelo Tricolorem 
jogo Alves 1991 estarão em campo no próximo domingo 
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O ex-jogador comentou sobre 
os desafios que terá no comando 

Xavi é apresentado 
como novo técnico 
do Barcelona 

Nesta segunda-feira, chegar aos êxitos. Sei que 
Xavi Henández foi apre- vão nos julgar pelos resul- 
sentado como novo téc- . tados, mas vamos tentar 
nico do Barcelona. O ex- jogar bem para que che- 
“jogador, que marcou. guem os resultados”, afir- 
época no clube catalão, mouo treinador. 
comentou sobre os desa- “Nós já estamos pen- 
fios que terá no comando . sando no clássico contra o 
e ressaltou que seu projeto Espanyol, vamos nos pre- 
é de médio à longo prazo, — parar para ganhar ea par- 
destacando um “trabalho. tir de então, pensaremos 
duro”. em cada um dos jogos se- 

“Venho com uma ideia — guintes. Temos que traba- 
muito clara, de exigência, lhar muito duro para que 
regras, trabalhar no másd- . cheguem os resultados. É 
mo, tenho que tentar con-. um projeto a médio/longo 
vencer 05 jogadores para. prazo”, acrescentou 

Charles Aránguiz desfalca o 

Seleção se apresenta para 
disputa das Eliminatórias 

Aos poucos, o grupo da Seleção Brasileira 
convocado para os duelos contra Colômbia e 
Argentina, pelas Eliminatórias Sul-America- 
nas, vai ficando completo. Na noite desta se- 
gunda-feira, o lateral-direito Emerson Royal, o 
meia Gerson e o atacante Antony se apresen- 
taramno Hotel Pullman Guarulhos, local onde 
os comandados de Tite estão hospedados. 

Com a chegada dos três, a Seleção passa a 
contar com 16 atletas em São Paulo. Alex San- 
dro, Danilo, Fred, Ederson, Gabriel Jesus, Ca: 
semiro, Éder Militão, Vinícius Júnior, Marqui: 
nhos, Neymar, Thiago Silva e Gabriel Chapecó 
também já se apresentaram e participaram do 
treino no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta 
segunda. 

À previsão é de que o grupo estará comple- 
to na terça-feira. Alisson, Renan Lodi, Fabinho, 
Lucas Paquetá, Raphinha, Matheus Cunha e 
Gabriel Magalhães ainda não se apresentaram. 

O Brasil enfrenta a Colômbia na quinta: 
«feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Quími 
ca Arena, pela 13º rodada das Eliminatórias 
Sul-Americanas. No dia 16, o time do técnico 
Tite entra em campo pela última vez em 2021 
diante da Argentina, em San Juan, pela 14º 
rodada 

Brasil encara a Colômbia nesta quinta na Neo Química Arena 
Divação 

A previsão é de que o grupo 
estará completo na terça-feira 

ODESSA OO 

Uruguai já soma oito ausências 

Chile contra Paraguai e Equador para as rodadas das Eliminatórias 
A seleção chilena perdeu o meia do 

Bayer Leverkusen Charles Aránguiz, 
oidispensado da convocação pa 

Os jogos contra Paraguai e Equador 

Copa do Mundo do Catar-2022. 
Referência e líder do meio de cam: 

po da'oja; Arânguiz não fará parte das 
próximas duas convocações devido a 
uma lesão que se arrasta há vários dias. 

alemão já havia pedido que ele 
não fosse convocado pelo Chile 

Apesar disso, o técnico da seleção 
chilena, O uruguaio Martin Lasare, 
convocou o meia de 32 anos na última 
terça-feira para ser avaliado pela equipe 
médica do Chile 

“A decisão (de cortar Aránguiz) foi 
adotada depois de receber após sua 

o as informações médicas 
diagnóstico, exames e prognósticos), 
solicitadas uma semana antes, co revés 
na recuperação do jogador nas limas 

oras, afirmou à federação chilena 
em um comunicado 

Oatacante Darwin Núniez 
desfalcar a seleção do 

Uruguai nas duas próximas 
rodadas das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo de 2022, infor- 
mou nesta segunda-feira a 
Associação Uruguaia de Fu- 
tebol (AUP 

No domingo, Núfiez, jo- 
gador do Benfica, deixou a 
partida contra o Braga, pelo 
Campeonato Português, 
sentindo dores no joelho. 

Além de Núfiez, os uru- 
guaios não poderão contar 
com Edinson Cavani (Man- 
chester United), Sebastián 
Coates (Sporting de Lisboa), 
Federico Valverde (Real Mi 
drid), Giorgian De Arrasca- 
eta (Flamengo), Maxi Gó- 

Er O atacante Dara Nie vai desfalcar seleção do 
gal ras ds prima od ds Eanócias 

mez (Valencia), Matías Viia — guai está em quinto lugar né 
(Roma), Nicolás De La Cru 

(River Plate) e Sebastián C: 

ceres (América-MEX), todos uma posição abaixo da área 
de classificação direta para a 
próxima Copa do Mundo: 

lesionados. 
Com 16 pontos, o Uru- 

ramos, 
“Edu Dracena concorda que 
o “título! do Santos é não cair 
O executivo de futebol Edu Dra- 

cena evita qualquer projeção de 
Sul-Americana ou Libertadores da 
América no Santos e foca apenas na 
luta contra o inédito rebaixamento à 
Sério B do Campeonato Brasileiro. 

Em entrevista para a TNT Sports 
logo depois da derrota por 2 a O para 
o Palmeiras, Edu foi perguntado so- 
bre a permanência ser 0 “título” do 

Peixe no Brasileirão. E respondeu 
assim 

“Neste momento, sim. O San- 
tos passa por algumas dificuldades, 
principalmente de pontuação na 
tabela. Temos que ser realistas, mas 
deixo claro que todos estamos em- 
penhados a tirar o Santos dessa si- 
tuação. O que a torcida fez é de enal- 
tecer, do primeiro ao último minuto 

cantando. Estão juntos coma gente 
peço que continuem assim, ao nosso 
lado. Vamos sair dessa situação, não 
tenho dúvidas. Como falei no vesti- 
ário, não é por termos vencido dois 
jogos que estava tudo certo. E nem 
está tudo errado agora. Temos que 
melhorar, evoluir, e aí somar o maior 
número de pontos possível para sair 
dessa situação”, disse Edu Dracena 

Editora Jornal do Ônibus 
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AESE araucária 
EDITAL Nº 37212021 - SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas alrbuições legais, bem como os membros da Comissão de 
Investigação Social, designados conforme Decrsto Municipal nº 
36 338/2021 convocam os candidatos a segui relacionados, aprovados 
é classlicados em Concurso Público Nº 217/2019, conforme Edital de 
Homologação 081/2020, para faso Il da Investigação Social prevista 
pelo Decreto Municipal nº 36 281/2021. Os candidatos deverão comps- 
recer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, situada na Traves- 

Frederico Basso si, com um documento de identlicação com foto, 
conforme data e horário abaixo especificado, para a entrevista individual 
com o preenchimento do Formulária de Informações Confdenciais - 

C. Cargo: GUARDA MUNICIPAL Edital de Homologaçã 
PA. 45 466/2021. Dia 17/11/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8865212021 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 138/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2020 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): MÔNICA R. BARÃO RAMOS - CENTRO HÍPICO 
ME, CNPJIMF nº 27 583.591/0001.23, OBJETO-É revista a Cláusula 
Quarta do Contrato nº 1382020 para prosrogar o prazo de vigência em 
12 (doze) meses. É revista a Cláusula Quinta do Cortralo nº 1382020, 

Classificação Nome 
ooão JOVANE JOSE MUNCINELHI 
0072 RODRIGO CLAUDIO IARGAS. 

O não comparecimento dos canádalas nesta etapa implicará na elmina- 
ção da listagem classificatória do referido Concurso Público, eximindo 
sta Prefoiura de quaisquor implicações correspondentes. 

Prefeitura do Município de Araucária, 3 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeto 
RYAM HISSAM DEHAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 
EDITAL Nº 37312021 - SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas alrbuições legais para reposição do sarvidar oxonarado, 
convoca candidato a segui relacionado, aprovado e classificado em 

Público nº 038/2018, conforme Edital de Homologação 1º 
a comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, 

“iluada na Travessa Fraderico Basso sin, mediante agendamento a ser 
realizado pelo lelefone (41) 3814-1428, no prazo improrogável de 10 
(dez) ias úteis, a contar da publicação do presente. para confirmar a 
aceitação do cargo, cumprindo as providências documentais solctadas. 
par esta Municipalidade. Decorrido esse prazo será considerada desis 
tonta o pordorá o doa à nomeação seja qual for o motiva alogado para 
Jusicar a ausência do candidato. O candidato deverá comprovar por 
ocasião do comparecimento as condições e requisos estabelecidos no. 
Art, 22, Inciso | a VII da Loi Estadual nº 6.174/70, bam como as cons- 
fai do Ea que normaizoy o nero Concurso, Cargo: CONTA 
DOR Edital 

não comparecimento do candidato ciasificado na 7º posição 
efitua do Município de Araucária, 05 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
PREFEITO 

RYAM HISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

EDITAL Nº 37472021 - SMGP 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
ad ut o 
voca o candidato a 
Vo Edita nº 1882019, contormo Ea Homologação nº 013/2020, a 

or na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, situada na 
Ftedrico Basso al, medlanta agendamento a ser realizado 

pela telefono (41) 3814-142, no praza improrrogável de 10 (dez) dias. 
úteis, a contar da publicação do presanta, para confirmar a acotação do 
cargo, cumprindo as providências documentais sictadas por esta Mu- 
niipalidado, Decorido assa prazo será considorado desistenta a porde- 
rá o dito à contralação seja qual foro motivo alegado para jutfcar a 
ausência do candidato, O candidato davara comprovar por ocasião do 
comparecimanto as condições  requstos estabelecidos pala Lai Fade 
ral nº 1135012008, bem como as constantes do Ea! que nocmatizou o 
referido Processo Seloivo. Cargo: AGENTE DE COMBATE À ENDEMI- 

al e Heetoação: or 
LASSIFICAÇÃO | > ] 

006 [LUZ BEZERRADOS SANTOS] — TITULAR 
“Gonvocação Domplementar ao Edital nº 348/2021, considerando o não 
comparecimento da candidato classificada na & posição. 

Prefeitura do Municipio de Araucária. OS de novembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
EDITAL Nº 375/2021 - SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, para reposição de servidor exonerado. 
convoca o candidato a segui relacionado, aprovado e classificado em 
Concursa Público nº 037/2018, conforme Edital de Homologação 1º 
14/2018, a comparecer na Sccrotaria Municipal de Gostão de Pessoas, 
“situada na Travessa Frederico Bassa s/n, mediante agendamento a ser 
realizado pelo telefona (41) 3814-1425, no prazo imprarogável de 10 
(oz) dias úteis, a cantar da publicação do presente, para confirmar a 
aceitação do carga, cumprindo as providências documentais solicitadas 
por esta Municipalidade. Decorrido asse prazo será considerado desis- 
tento e perderá a direita à nomeação seja qual for o motiva alegado para 
juticar a ausência do candidato, O candidato deverá comprovar por 
ocasião do comparecimento as condições e requisos estabelecidos no 
AR 22, Incia | a VII da Le Estadual nº 6.174/70, bem coma as cons. 
tantes do Edital que normatizou o referido Concurso. Cargo: TÉCNICO 
DE ADMINISTRAÇÃO Edital de Homologação: 1142018 PA. 
TissTroDs 
Classificação Nome [Eondição] 

008 [RAFAELACAISTINA DAS DOS SANTOS) TITULAR 
“Eanvocação Complementar ao Etta nº 340/2021, tendo em vista o 
não comparecimento da candidata convocada na 37º posição. 

Prefolura do Municípia de Araucária, 05 da novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

O resiusia previsio no mencionado subtem 182 do Edital Pregão 1º 
0562020. poderá ser aplicado a partr do mês subsequente ao do 
vencimento do Contrato de Prestação de Serviço nº 138/2020. por meio 
de lermo de apostiamento, utilizando-se O indica IGPMFGV ou 
IPCAMEGE. apicando se o que apresentar o menor valor 
TERMO ASSINADO EM: 04 de novembro de 2021 
Prefodura do Municipio de Araucária, 08 de novembro de 2021 

ADILSON SEIDE SIGUIURA. 
Secretáno Municpal de Saúdo 

Publicação de eita, tas e balanços? Entre em contato nota: (1) 62-2002 

TER PEDE je TA 

1] aravcária 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N + o772021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N + 9887872021 
CONTRATO DE = 1822018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1782372018 

LOCATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
LOCADORES: Sra. LUCÉLIA FERREIRA DOS SANTOS, CPFIMF sob 
1º 307.520 .009.34. DO OBJETO: É revista a Cidusula Segunda do su 
pramencicnado Contato para prorogar o prazo de vpbncia em mais 12. 
Gozo) meses. É revista a Cláusula Tercera do Contato de ofigem, pas 
“sando 6 valor do aluguel à ser de R$ 3.221,46,00 (Três mi, duzentos o 
“en e um roi a quarenta sia cartavos) olaizando à quanta global 
de R$ 38.687,82 (Tinta e ot mi, seiscentos a cinquenta a selo reais à 

Publicidade Legal 
Acervo Câmara dos Deputado 

Daniel Silveira foi preso por agressões 
verbais e ameaça a ministros 

Ministro do STF 
manda soltar deputado 
Daniel Silveira 

O ministro do Supre- 
mo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes 
mandou soltar nesta se- 
gunda, dia 8, o deputado 
federal Daniel Silveira 
(PSL-R9). Ele foi preso em 
fevereiro pela prática de 
agressões verbais e amea- 
ça aos ministros da Corte, 
mas ganhou direito a pri- 
são domiciliar. No entan- 
to, em junho, voltou a ser 
preso por violar o monito- 
ramento eletrônico, 

lares, como a proibição de 
utilizar redes sociais e ter 
contato com investigados 
no inquérito que apura as 
ameaças. Silveira também 
está proibido de realiza 
postagens por meio de ter 
ceiros, 

abril, o deputado 
virou réu no Supremo pele 
acusação de incitar o em- 
prego de violência pars 
tentar impedir o livre exer 
cício das atividades do Le- 
gislativo e do Judiciário e à 

cinquenta e dis centavos), sendo a despesa suporiada paia seguinte | Na decisão dessa se- animosidade entre as For 
[teca ES gunda, o ministro deter- ças Armadas e a Corte, por 
E ST uição da. meio de vídeos publicados 

reduzido: prisão por medidas caute- em suas redes sociais. E 
Ôrgão : 12 = Secretaria Municpai de Saúde 
Unidade 1 Fundo Municipal de Saúdo 

Ação: [2105 = Nara loralecar as ações d sad 1 ar 
ão primaria a saúdo 

Vincuto: 3495 - Aunção Básica 
Subelemento:| — 359038750000000000 - Locação de imoveis 
Em atenção ao Parágrafo Únco da Cituna Segunda do Coriraio 
Original, após Iranscortído o prazo previamente estipulado, o valor do 
aluguel convencionado neste Termo Activo deverá ser resjustado por 
meo de Termo de Apostamento, observado a período cumulado e 
obedecendo a IGPMFGY ou IPCA, devendo ser apicado o mais 
vantajoso para a Administração Pública. TERMO ASSINADO EM: 05 
de novembro de 2021 

Prefeitura do Municipio de Araucária 08 de novembro de 2021. 
ADILSON SEIDI SUGUIURA 

Secretáno Murvcpa! de Saude 

'REFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAL (qr 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LEILÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - SMAP 

[OBJETO: Alienação de veiculos e sucatas, inservíveis ao mu- 
nicípio de Curitiba. 
LANCES: 30/11/2021 - 09h às 10h30. 
[O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de 
[compras da Prefeitura Municipal de Cunitiba: wwwe-com 
pras.curitiba prgov br. Em caso de dúvidas, os interessados 
deverão entrar em contato pelos fones: (0XX41) 3350-9142, 
3350-9077 e 3350-9015 
Curitiba, 09 de novembro de 2021 

Maurício Becker 
Leiloeiro) 

Os principais sintomas 
do Coronavirus são: 

FEBRE + TOSSE ou 
DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

As vendas de automóveis e veículos comerciais. 
leves registram queda de 31,1% em outubro 

Vendas de veículos caem 
24,5%, anuncia a Anfavea 

As vendas de veículos 
novoscaíram 24,5% em ou- 
tubro na comparação com 
o mesmo mês de 2020. Se- 
gundo balanço divulgado 
nesta segunda, dia 8, em 
São Paulo, pela Associação 
Nacional de Fabricantes 
de Veículos Automotores 
(Anfavea), foram empla- 
cados 162,3 mil unidades. 
No acumulado de janeiro 
a outubro, entretanto, há 
um crescimento de 9,5% 
em relação ao mesmo perí- 
odo do ano passado, com a 
comercialização de 1,7 mi- 
lhão de veículos. 

Segundo o presiden- 
te da Anfavea, Luiz Car- 
los Moraes, a retração 
das vendas em outubro 
é um reflexo das dificul 
dades enfrentadas pela 
indústria, como a falta de 
componentes, em escas- 
sez mundial. A previsão 
é que esses problemas 
continuem a impactar as 
atividades do setor até o 
ano que vem. “2022 con- 
tinuará sendo um an 
de grandes desafios na 
entrega de semiconduto: 
res no setor automotivo” 
acrescentou. 
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Bolsonaro vai se filiar ao 

Numa conversa telefo- 
, O presidente 

Bolsonaro confirmou 
nica ontes 
Jair 
ao presidente do PL, o ex 
deputado Valdemar Costa 
Neto, a decisão de se filiar 
ao partido para disputar a 
reeleição em 2022. Antes de 
decidir pelo PL, Bolsonaro 
também conversou com 
o ministro-chefe da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, prest 
dente licenciado do PP 

Para Costa Neto, Bolso: 
naro disse que Ciro Noguei 
ra entende gumentos 
para a filiação ao PL. Antes, 
havia negociação para Bol 
sonaro se filiar com seu gru- 

nos Estados, especialmente 
para aqueles que devem dis- 
putar uma vaga de senador 

No PP, havia resistência 
à filia 
alguns Estados do Nordes- 
te, como Bahia, Pernam- 
buco e Paraíba. Pela ne; 
ciação em curso, o PP deve 
escolher o candidato a vice 
na chapa de Bolsonaro. E 
o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP), terá apoio 
para disputar a reeleição 
para o comando da Casa. À 
expectativa é que cerca de 
15 deputados federais bol. 
sonaristas acompanhem 
o presidente. Atualmente, 

jo de Bolsonaro em 

PL para disputar reeleição 

po político ao PP. Pesou fa- 
voravelmente ao PL 
liberdade para escolha de 
candidatos majoritários 

esses deputados estão fi 
liados ao antigo PSL — que 
se fundiu com o DEM p 
criaro União Brasil. 8 

aior 
ra ente deve ter maior liberdade. 

andidatos majoritários nos Estados 

Presidente da Câmara se reúne 
com o presidente do Supremo 

O presidente da Câma 
ra dos Deputados, Arthur JD] or] LINDO & 

m o QUE Lira, sereuniu ontem cs 
Supremo A o presidente do 

tribunal Federal (STF) 
Luiz Fux, para tratar da 
decisão da ministra Rosa 
Weber que determinou a 
suspensão da execução 

rsos das chama 
smendas do relator” de 

relativas ao Orçamento 
da União deste ano. 

Também participaram 
do encontro O vice-presi 

dente do Senado, Vital do 
Rego (MDB), o líder do 

governo senador Fernan. 
do Bezerra (MDB), e o de 

putado Hugo Leal (PSD), 
relator-geral do Orçamen 
to de 2022. Em um recurso 

à Cone contra a medida 
da ministra, Arthur Lira 
argumentou que o Judici 
ário não pode indicar que 
o Legislativo adote deter- 
minado — procedimento 
na lei orçamentária. O 
parlamentar disse que a 
questão trata de matéria 
interna do Congresso e 
não cabe interferência de 
outro poder. 

Câmara autoriza votação remota 
para gestantes e comorbidades 

A Mesa Diretora da Cã 
mara dos Deputados editou 
um ato ontem para autori 
zar que parlamentares ges 
tantes ou com comorbida 
des votem nas sessões de 
forma remota, sem precisar 
registrar presença biométri- 
ca na Casa. A decisão foi to- 
mada em reunião no início 
da tarde e deve beneficiar 11 
deputados e deputadas nos 
próximos dias. Na prática, 
eles poderão permanecer 
nos Estados de origem e vo- 
tar pelo sistema informati 
zado que vinha sendo usado apenas pelo sistema informatizado da Câmara 

durante a pandemia 
Na última semana, a 

Mesa Diretora da Câmara 
já havia autorizado a vota- 
ção remota de deputados 
que estejam em viagem 
oficial autorizada — pela 
Casa — como, por exemplo, 
os parlamentares que par- 
ticipam da COP26 em Glas- 
gow, na Escócia. A decisão 
da semana passada aju- 
dou a reforçar o quórum 
de votação da proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios em 
primeiro turno. 

(Governo Federal fina- 
lizao texto de uma medida 
provisória que criará um 
“fundo de estabilização” 
para amenizar a alta dos 
preços do diesel e do gás 
de cozinha. A medida não 

deve incluir agasolina, que 
tem sofrido as maiores al- 

tas dentreos combustíveis, 
Segundo fontes do gover- 
no, os recursos sairiam de 
royaltes do petróleo; de 
dividendos pagos ao Te- 
souro pela Petrobras; do 
fundo social administra- 
do pela Pré-Sal Petróleo 
(PPSA), braço da União na 
gestão de exploração de 
óleo e gás, e da Cide Com- 
bustíveis, — contribuição 
que hoje ainda incide so- 

O presidente da Câma- 
ra dos Deputados, Arthur 
Lira, encaminhou ontem 
ao Supremo Tribunal Fe- 
deral (STE) um documento 
no qual defende a revoga- 
ção da decisão da minis- 
tra Rosa Weber, que sus- 
pendeu o pagamento das 
emendas de relator ao Or- 
qamento da União, o cha- 

Principal preocupação do presidente 
Bolsonaro é com a alta dos preços do diesel 

brea gasolina. 
Em fase final, 0 traba- 

lho conduzido pela Casa 
Civil, Ministério do Desen- 
volvimento Regional e Mi- 
nas e Energla atende a um 
pedido do presidente Jair 
Bolsonaro, que tem dito a 
auweliares próximos que, 
atualmente, o problema 
que mais afeta o governo 
é a alia dos combustíveis. 
Em especial, Bolsonaro 
quer amenizar o preço do 
diesel para atender aos 
caminhoneiros, — catego- 
ria que o apoia e que vem 
ameaçando parar se o go- 
verno não agir para redu- 
ros custos de quem roda 
nas estradas transportan- 
do alimentos e bens. 

“emendas de relator”, Ao 
contrário das emendas in- 
dividuals, que seguem cri- 
térios bemespecíficos esão 
divididas de forma equili- 
brada entre todos os par- 
lamentares, as emendas 
de relator não seguem cri- 
térios usuais e beneficiam 
somente alguns parlamen- 
tares. Na última sexta-feira 
(5), Rosa Weber suspendeu 
aexecução das emendas de 
relator, após partidos pedi- 
rem que tornasse as execu- 
ções sem efeito. 

| Suspensão do “orçamento secreto” foi 
AR Gccrminada pela ministra Rosa Weber 
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A Mostra de fotografias está em cartaz na Casa da Cultura do município 

Exposição fotográfica 
homenageia 60 anos 

Ao visitar à Casa da Cul- aeconomiada reviver episódios impor 
tura de Quatro Barras é cidade por décadas, com tantes da nossa cidade, 
possível reviver e ver fatos, imagens selecionadas do de relembrar a atuação 
pessoas e momentos que acervo da Prefeitura Mu- de gestores, famílias e de 

am a história da nicipal pessoas que contribuiram 
cidade, desde sua eman- A mostra, realizada muito para Quatro Barras, 

o política em 1961, pela Secretaria de Cultura dedicando seu trabalho e 
Lançada nesta sexta-feira e Turismo, foi aberta com . sua vida a ela. Faço aqui 
(5), como parte das uma solenidade no palco ão especial a 
morações do sexagenário ao ar livre da Casa da Cul- — todos os gestores e pesso- 
do município, a exposição . tura Araci Ribeiro Vidolin, as que incansavelmente 
titulada 6s da Ima- reduto da Cultura e espa- se dedicaram para tornar 

gem Mostra Qui ço de preservação e cons-. Quatro Barras o que é 
faz um resgate d cientização ambiental. hoje, a joia rara do Para: 
dos gestores, famílias tra stamos diante da ná”, disse o prefeito Lore 

cionais e atividades que. história, momento de no Tolardo.d 

ro Barras 

VODEDEAO OO EEOD 

Empreendedora viabiliza 

produção de pão de queijo na RMC 
Doação 

O apoio do IDR-Paraná 
(Instituto de Desenvolvi- 
mento Rural do Paraná- 
lapar-Emater) ajuda a 
incentivar o empreen- 
dedorismo feminino no 
meio rural. Natália Bernar- 
do Vitório, de Contenda, 
na Região Metropolitana 
de Curitiba, é um exem- 
plo. Ela viu nas suas habi- 
lidades culinárias a opor- 
tunidade para melhorar 
de vida. 

Há alguns meses pas- 
sou a fabricar pães de 
queijo artesanais e gour- 
mets que são comerciali- 
zados no município e para 
melhorar a apresentação vigilância sanitária até a de Capoeira Grande, onde 
do produto procurou o elaboração dos rótulos das ela mora com o marido 
IDR-PR. A extensionista embalagens. Márcio Olbre. Ela já tem 
Renata Lessa acompa- — Acozinhaestáinstalada uma marca própria, a Rei 
nhou todo o processo, des- . na propriedade da família Salomão, e pensa em ex- 
de a obtenção do alvará da. de Natália, na comunida- — pandir o negócio m 

PB Natátia Bernardo Vitório recebeu orientação para 
ARA ceguiarizar a cozinha, obter alvará e desenvolver rotulagem 

12 Feira da Mulher 
Empreendedora 
foi no último sábado 
A 1º Feira da Mulher 

Empreendedora de Pira- 
quara, idealizada e rea- 
lizada, por mulheres do 
bairro Guarituba, acon- 
teceu no sábado, dia 06 
de novembro, na Rua Ri- 
chard Lickfeld, no Gua- 
rituba Redondo. Ao todo, 
21 feirantes, ocuparam 17 
barracas, para apresentar 
suas produções de pães, 
tortas, bolos, bolachas, 
doces, salgados, frutas, 
cervejas artesanais (não 
permitido consumo no 
local), verduras, caldo de 
cana, sucos, pastéis, arte- 
sanatos e muitas outras 
variedades. 

Assim como as demais 
feiras do município, a fei- 
ra conta com o apoio da 
Prefeitura de Piraquara, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvol- 
vimento Econômico, que 
auniliou os feirantes na 
formalização dos seus ne- 
gócios, por meio da Sala 
do Empreendedor e Re- 
gional do Guarituba, local 
onde à Comissão, se reu- 
niu para as definições, Se 
organizaram, padroniza- 
ram as barracas, pensan- 
do no maior cuidado com 
os clientes, para expor da 
melhor maneira 05 pro- 
dutos locais. 

om AT: 

BE seio 2t ame ocuparam 17 bars, 
para apresentar suas produções de alimentos 

Região Metropolitana 

Bione Dlngaçã 

Múihistedt se reuniu 
com Sabrina de Oliveira, 
defensora dos animais. 

Adriano 

Miihistedt debate 

situação dos 

animais de rua 

Na última sexta- 
-feira (5), Adriano 
Miihlstedt partici- 
pou de uma reunião 
com Sabrina de 
Oliveira, defensora 
das causas animais, 
com o secretário 
de Meio Ambiente, 
Wagner Luiz Zacli- 
kevis, e com outras 
defensoras dos ani- 
mai A conversi 
foi sobre a situação 
dos animais de rua 
de São José dos Pi- 
nhais, um tema su- 
per importante para 
a cidade. Adriano 
agradeceu a presen- 
ça de todos, além 
do zelo com nossos 
animais. 

Colombo aplica- 
rá na próxima quin- 
ta-feira (11), a dose 
dereforço da vacina 
contra a Covid-19 
nos profissionais de 
saúde que atuam no 
Município. O aten- 
dimento será rea- 
lizado na Unidade 
de Saúde do Osasco 
das 8h às 18h30. 

Para receber o 
imunizante é ne- 
cessário ter com- 
pletado o ciclo va- 
cinal, ou seja, ter 
recebido as duas 
doses da vacina (ou 
dose única) há no 
mínimo seis meses. 
Também é impres- 

Dalana Nodart 
-. 

PE O stensimento será reatizado nesta quinta-feira 

cindível a apresen- 
tação da declara- 
ção que comprove o 
vínculo empregatí- 
cio (disponível no 

À cias sh às 18h30 na Unidade de Saúde do Osasco 

link: http: 
TermoVacina), do- 
cumento com foto 
e carteirinha de 
vacinação.M 

Editora Jamal do Onibus 



VANCAAÕOS ea 
Humberto Gessinger vem a Curitiba 
com seu novo disco 'Não Vejo a Hora' 

Dinlgação 
O cantor, compositor, multi-instrumen- 

tista e escritor Humberto Gessinger (foto) 
vem a Curitiba em novembro e faz um show 
especial do seu novo disco e turnê “Não Vejo 
a Hora”. À apresentação inédita acontece no 
dia 19 de novembro em única apresentação 
no Teatro Positivo - Grande Auditório (R. Pe- 
dro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15, 
Nela, o cantor assume, além dos vocais, bai- 
xo, teclados e harmônicas, e é acompanha- 
do por Felipe Rorta na guitarra e Rafael Bi- 
sogno na bateria e percussão. No repertório 
estão sucessos de 36 anos de carreira, além 
de canções inéditas do novo álbum. Os in- 
gressos já estão à venda através do [diskin- 
gressos.com.br) e custam a partir de R$80 
(meia-entrada) + taxa adm. Informações: 
(41) 3315-0808 / 3317-3283. 8 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS 
www.coquetel.com.br O Revistas COQUETEL 
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Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral com.br 

“apa Astral, Cabala e numerologia, um es- 
tudo com uma média de 40 páginas, junto 

uma consulta de duas horas. Ligue e peça in- 
formações através do telefone (41) 3233-9138 
ou pelo whatsapp: (41) 99741-1419 - Programa 
Bom Dia Astral de segunda a sexta-feira na rádio 
Cultura AM 930 das 07h às 08h. www.culturaSão. 
“com.br — live facebook e instagram Dirce Alves 
jornalista. www.dircealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
Tem uma forte personalidade, o que fará ser 

um líder em seu meio social. O estudo e cursos 
de aperfeiçoamento exercem grande influência 
neste nativo. Será um excelente profissional. É 
decidido, inteligente e arrojado. 

Alerta 
O dia ainda começa desfavorável para os ca- 

pricornianos. Adie tomada de decisões no traba- 
lho. Cuidado com gastos fora do orçamento. No 
amor, evite cenas de ciúmes. Viagens desfavore- 
cidas. Saúde em leve baixa. E 

Marte, traz contrariedades com pessoas do seu 
trabalho ou que negocia. Culdado com a teimosia 
e impetuosidade, pense bem antes de falar. Cola- 
boração da família. Novas emoções no amor. 
485 N1.9776 

O Sol eleva sua ambição e promete agitar bastante 
seu lado profissional. Excelente para investir no seu 
lar e imóveis, Concilie interesses com pessous que. 
ridas. Amor com diálogo.C. 11 M. 2649) 

Sol e Lusa enchem seu dia de entusiasmo. Pode fa- 
2er grandes conquistas nos negócios e trabalho. 
Colabore com a familia. Estabilidade no seu cora- 
ção, vem paixão para os desimpedidos. C. 230 M. 
Em 

Você passa por uma das melhores fases do ano. Sol, 
Mercúrio e Marte trazem sucesso profisional, - 
meio e oportunidades de negócios Pio pa 
Semp é vg, No mobração no amos €. 

Problemas familiares serão facilmente resolvidos, 
haverá também compensações no amor, que toma 
“rumos da boa convivência. Não discuta no traba 
lho com Capricômio e Aquário Tente na loteria. C. 
TAAMIOA 

O astral esta bem tranqúo com a família. Aproveite 
ainfloência solar para melhorar sua visão comercial 
e financeira. Positivo para compras domésticas e aju- 
dar parentes. Vênus, traz energia no amor. C.978 M. 
oa 

Ótimo dia para compras, viagens e decisões Anan- 
ceiras. Conte como melhore usufrua deste período. 
“em relação à mudanças no lar. Nova paixão para os. 
que estão desiludidos. Evite excessos alimentares. 
Cazam.6sis 

Você tem no seu sigo além do Sol, Mercúrio e Marte, 
que fazem a dierençana setor profissional. Fase para. 
se estabilizar, Novas perspoctivas familiares. Amor 
com par C.650M. 3362 

Os astros anunciam uma fase de atos e baixos, não 
mude negócio trabalho espere mais ums dias. Não 
cri situações embaraçosas com familiares. Aprendaa 
conviver com contrariedade. 343 M. 7489 

Dia deleta não discuta ouse sinta ofendido com sua 
família Apesar de Vêmus já estar no seu signo, setor 
afetiva vem com incerteras. Desfavorável para via- 
gens compras ou acordos domésticos. C.877 M.0133 

Vémus esta nasua desfavorável 12º casa e você poderá. 
enfrentar problemas financeiros e afetivos. Explore 
sum criatividade e «e coloque de forma positiva Não 
faça novos gastos. 109 M. 4680 

Dia de boas oportunidades nos negócios e cresci 
“mento profissional Vênus, na sua 10º casa e revi 
taliza as Finanças e o setor afetivo. Novas ideias e 
criatividade no lar Solução de problemas de saúde. 
Ce M8247 

EE 
TEDOUAVIDA 
(SBT) -21H15 
Pedro finge ser parente de Hele 
na para que o deixem visitá-la nc 
hospital, mas Emesto percebe « 
avisa que vai proibir suas visitas 
O médico informa à família de 
Helena que nos exames de san 
gue foram encontradas substân 
Cias que a deixaram alterarada. 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Lupita e Batista acodem Quin. 
zinho. Cândida prevê a aprost 

ação de Zayla e Tonico, Luisa 
aconselha Gastão a amar o Brasi 
para se aproximar de Isabel. Ca 
xias alerta Pedro sobre o compor 
tamento de Gastão na Câmara 
Lupita e ascrianças explicam a Vi. 
tória as armações de Quinzinho. 

PEGA PEGA 
(GLOBO) - 19H35 
Dom afiema a Madalena e 
Cristóvão que, por ele, não de 
nunciaria Sabine. Lourenço di 
a Antônia que descobriu que « 
“álibi de Lígia para o dia da morte 
de Mila é falso. Antônia es 
cuta uma conversa suspeita de 
Nina e conta à Doménico. 

UM LUGAR AO SOL. 
(GLOBO) -21H 
Renato fica agitado ao se lembras 
do atropelamento que c: 
Ravi é acusado de rubo e detido 
equivocadamente, Renato é p 
por policiais depois de compras 
drogas no apartamento de Rui 
Christian se desespera ao sabe 
o valor da fiança para tirar Rav 

fiança da cadeia. Bárbara paga 
de Renato e põe 

mento. Elenice 
apreensivo ao avisar que a situa 
ção financeira da família está mal 
O resumos ds capas ds mus 
na então nela a mudança em, 
ata podias emo 

Colônia de férias 

Divulgaçã 

> 
E NCá 

Rock Camp Curitiba 
anuncia retorno 
das atividades em 
formato presencial 

O Rock Camp Curitiba 
divulgou na última sema- 
na, as datas de inscrição 
para quem deseja fazer 
parte do Camp 2022 como 
voluntariado ou campista. 
A colônia de férias, que 
no próximo ano ocorre 
entre 17 e 22 de janeiro, é 
voltada para meninas cis, 
pessoas trans e não biná- 
riasentre 7 e 17 anos, Mais 
informações: [Fb.com/ro- 
ckcampuritiba]. E 

Editora lormal do Oribe 
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Caixa vende 
imóveis pela | MEC garante 
internet até | Enem mesmo com 
dezembro | demissões no Inep 
Até o dia 20 de dezem- nana É 

bro os interessados em pt pa 
comprar à casa própria | ontem que o cronogra- 28 destemês.O Inepestá | 
ou unidades comerciais | ma do Exame Nacional monitorando a situação 
poderão ir à página da | do Ensino Médio (Enem) . para garantir a normali- 
Caixa Econômica Fede- | 2021 está mantido e não . dade do exame, segundo 
ral (Caixa) na internet, e | será afetado pela saída o MEC. “Cabe esclarecer 
por meio da Venda Onli- | de servidores do Institu-. que os servidores colo- | 
ne de Imóveis Caixa, ver | to Nacional de Estudos caram à disposição os 
a oferta de milhares de | Pesquisas Educacionais cargos em comissão ou 
imóveis de propriedade | Anísio Teixeira (Inep), funções comissionadas Escalada de preços é reflexo do reajuste no valor da gasolina e do 
da instituição para ven- | órgão responsável pela das quais são titulares, óleo diesel feito pela Petrobras, que está em vigor desde 26 de outubro 

da direta, com condições mea da provas. mas que continuam à 
especiais de desconto e » 29. servidores disposição para exercer G lin b d 
de financiamento. pediram exoneração dos [trap ig aso a so e e 
Segundo aCaixa,estão | Srosque naipe a pe 2 2 

sendo ofertados imóveis eo, Segrisd t t cn era is | ara casEa eee | MOVO € já custa até 
país, com valores abaixo ea aÃ R$ 8 0 0 S d 2 

00 no Sul do país dos preços de mercado. 
As unidades estão livres 

Brasil chega à quinta semana consecutiva 
com registro de reajustes no combustível 

de pendências para o 
comprador, com o banco 
quitando dívidas como 
condomínio e Imposto 
predial e Territorial Ur- 
bano (IPTU) pendentes O preço médio da ga- registro de altas no preço O preço máximo foi de R$ 
até a data da compra. Ao solina nos postos do país do combustível. 6,700 o litro em Cruzeiro 
escolher 9 imóvel dese- subiu 2,25% na sem: A escalada de preços do Sul, no Acre. 
jado, 0 interessado deve passada, chegando a R$ é reflexo do reajuste no O valor médio do litro 
apresentar um lance a 6710 o litro, de acordo valor da gasolina e do do etanol, por sua vez, su- 
partir do preço mínimo com levantamento divul- diesel feito pela Petro-. biu 4,5% na semana, pará 
Toostrado ha págiia; Ser gado ontem pela Agência . bras e em vigor desde 26 R$ 5,294. O preço máximo 
Era ai Nacional do Petróleo, Gás. de outubro. Por causa do . foi de R$ 7,899 o litro em 

Natural e Biocombustíveis reajuste, o preço do litro Bagé, no Rio Grande do 
(ANP). O valor máximo foi. do diesel subiu 2,45% nos. Sul. Já o preço do botijão 
de R$ 7,999 no Rio Grande — postos brasileiros na se- de gás (GLP) se manteve 
do Sul. Essa foi a quinta mana passada, chegando estável e fechou a semana 
semana consecutiva com a uma média de R$ 5,339. em R$ 102,48. 

proposta de maior valor 
ho momento em que O 
cronômetro for zerado. O 
vencedor será avisado do 
resultado por e-mail. E BD ares serão sprcados nos dias2s 20 destemês 

BEBENDO OVER AS OEHR RADAR AALELAAARV 

Brasil quer atrair turistas 
Cerca de 85 mil pessoas podem ra : 
ter benefício do INSS suspenso no mundo pós pandemia 

O Ministério do Turis- 
mo quer tornar o Brasil um 
dos destinos mais procura- 
dos por turistas do mundo 
todo no pós-pandemia. 
Com esse objetivo, o país 
participa da Expo Dubai, 
primeiro evento mundial 
após o início da pandemia 
e que reúne 190 países nos 
Emirados Árabes Unidos. 
Segundo o ministro do Tu- 
rismo, Gilson Machado, o 
pavilhão brasileiro é um 
dos mais visitados e tem 
informações sobre diver- 
sos destinos turísticos bra- 
sileiros. Machado diz que 
o país se destaca quando Ministro Gllson Machado: “Preservação 
o assunto é Turismo Verde. menlplesmtal e funtizimo não did pa diuoçdar” 
“Preservação ambiental e . cruzeiros no Brasil, o po- mil empregos gerados no 
turismo não dá pra disso- tencial turístico do país mês de agosto, aproxima- 
ciar”, afirmou. e a recuperação do setor damente 180 mil estão re- 

Machado falou tam- pós-pandemia. Segundo o lacionados ao setor de ser. 
bém sobre a retomada de . ministro, dos cerca de 320 . viços ligados ao turismo. E 

PER PES OTA 


