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uigunido Miss Pinhais |PARANÁ 
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-. Mutirões de emprego Bolsonaro edita 2 
decreto que marcam período 

regulamenta pós-pandemia 
o Auxílio Brasil = 

O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto 
que regulamenta o novo programa social 
do governo federal, o Auxílio Brasil. 
O documento foi publicado em edição extra 
do Diário Oficial da União e prevê que todas 
as famílias atendidas pelo Bolsa Família 
serão migradas, sem a obrigatoriedade 
de recadastramento. (Página 9) 

TURISMO 

Estado vai promover quase 
300 atrativos religiosos 

(Página 4) 

Eta na página & 

Athietico 
pronto 
para pegar 
o Ceará 

(Página 6) 

Coritiba 
pode garantir 
o acesso 
hoje 

(Página 6) 

Aredução do número de casos e de mortes de Covid-19 no Paraná está refletindo 

também no setor de serviços e no comércio. Nos próximos dias haverá mutirões 
de emprego para contratar novos empregados para o setor. (Página 5) 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“Todo dia é uma 
ocasião especial. 
Guarde apenas 
oque tem que 
ser guardado: 
lembranças, 

sorrisos, poemas, 
cheiros, saudade: 

momentos.” 

Martha Medeiros 
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EEE Too 
A importância 
da credibilidade 

esmo sem a 
presença do 
presidente Jair 

Bolsonaro, o Brasil assi- 
nou na conferência do 
clima o compromisso 
de reduzir os gases que 
causam o efeito estufa 
do planeta. Depois da 
pandemia, a questão 
ambiental — tornou-se 
prioridade no planeta. 
O país que não se en- 

ixar na nova mentali- 
dade corre o sério risco 

VANDER DDR 
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de comodities. 
Além de não isolado nossos produtores do 

do ponto de vista am- agronegócio. É óbvio 

olado, o que tocar adiante projetos 
a de forma ambientais 

dramáticananossaeco- Já passou do mo- 
ja, uma vez que o mento da classe política 
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nos propósitos brasi- eles continuem produ- 

ntal zindo, afinal, é a base | Lotofácil leiros é fundamen 
para que o país re 
recursos internaciona 
que ajudam 
as florestas e tambén 

da economia brasileira. | concurso me 2367 
Mas também é funda- | 02:03-05-08-09 

mental que essa produ- | 10-11-12-14-16 
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Dúvidas sobre 
sintomas do 
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ependução 

SpaceX traz astronautas da 
Missão Crew-2 de volta à Terra | Precisando 

Drvgação Na 
A SpaceX concluiu com — Depois do pouso nas 

sucesso a viagem de volta águas do Golfo do Mi 
à Terra dos quatro astro- co, os tripulantes e a Crew 
autas que fizeram parteda Dragon foram res 

issão Crew-2 e estavam etransportadosaté acida- | — telefônico com 
na Estação Espacial Inter- de de Houston (EUA). 
nacional (ISS) há 199 dias. tamos felizes por ter Sha- 

mi 

conversar? 
Serviço de escuta 
e acolhimento - 
Telepaz 

OS | atendimento 

psicólogos 

Anave Crew Dragon fezum ne, Megan, Aki e Thomas | 3350-8500 
pouso seguro na noite de de volta à Terra em segu- | Atendimento 
segunda-feira (8), no litoral rança, após outra miss; 
da Flórida (EUA). À viagem recorde de longa duraçi 

cluiu algumas horas de para a Est 
voo ao redor do laboratório Internacional”, 

à população 

Espacial | 3350-8200 
comentou | atendimento aos 

orbital antes de manobrar o administrador da Nasa, | — funcionários públicos 
em direção ao planeta. Bill Nelson. E 
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Câmara vota fim da obrigação 
de distanciamento nas filas 
Vereadores debateram a matéria em regime de urgência 

Os vereadores da C 
mara Municipal de Curi. 
tiba (CMC) decidiram, 
na segunda-feira (8), co- 
locar em regime de ur. 
gência um projeto de lei 
que encerra a obrigação 
do distanciamento de 1,5 
metro nas filas dentro e 
fora dos estabelecimen- 
tos comerciais da capital 
do Paraná. A iniciativa é 
do líder do governo, Pier 
Petruzziello (PTB), e foi 
protocolada para desau- 
torizar à Ação Integrada 
de Fiscalização Urbana 
(Aifu) de aplicar multas 
com base nesse item da 
lei municipal 

Petruzziello afirma 
que, com a melhora dos 
indicadores de saúde em 
Curitiba, a prefeitura fe- 
xibilizou diversas medi- 
das de distanciamento 
social — inclusive aca 
bando com a necessidade 
do espaçamento nas filas, 
Apesar disso constar no 
decreto municipal que 
está em vigência, a exi 
gência do distanciamen. 
to segue em vigor por 
causa da lei 15.799/2021 
“A Aifu age com base na 
legislação, então não 
adianta ter decreto que 
libera, se a lei exige”, ex 
plicou o vereador. E 

DEDE DADE DOER OB BELRERAEOLDOROOR RD O 

Assembleia fará audiência sobre Usina de Xisto 

A Assembleia Legis 
tiva fará no próximo dia 
22 de novembro, a partir 
das 17h30, uma audiên- 
cia pública para tratar 
do fim das atividades de 
produção de petróleo e 
gás na Unidade de Indus- 
trialização do Xisto (SIX), 
da. Petrobras, instalada 
em São Mateus do Sul, no 
Paraná. 

A proposição do de- 
bate foi feita pelos de- 
putados Luiz Claudio 
Romanelli (PSB),  pri- 
meiro-secretário da As- 
sembleia, Hussein Bakri 
(PSD), líder do Governo, 
e Professor Lemos (PT), 

A Usina de Xisto tem importância 
econômica para a região 

líder da Oposição. A au 
diência pública será rea- 
lizada por meio de video- 
conferência (Plataforma 
Zoom), e com transmis: 
são ao vivo pela TV As 
sembleia e site e redes 
sociais do Legislativo. 

O tema do encontro 
é o “Encerramento da 
produção de óleo de Xis- 
to Betuminoso e outras 
avenças”. As principais 
pautas são o recolhi- 
mento de royalties sobre 
a produção de combi 
tíveis a partir do xisto e 
a assinatura de um con- 
trato de concessão para a 
exploração do mineral. E 

Comissão aprova acesso a medicamentos de cannabis 
Os deputados que integram a Co- 

missão de Saúde da Assembleia Le- 
gislativa do Paraná, presidida pelo 
deputado Dr. Batista (DEM), aprova- 
ram, nesta terça-feira (09), parecer fa- 
vorável ao Projeto de Lei 962/2019 de 
autoria do deputado Goura (PDT), que 
assegura o acesso aos medicamentos e 
produtos à base de canabidiol (CBD) e 
tetrahidrocanabinol (THC) para trata- 
mento de doenças, síndromes e trans- 
tornos de saúde. O projeto está apto 
para ser votado em plenário pelos de- 
putados. 

Votaram favoravelmente ao pare- 
cer pela aprovação do relator do PL 
962/2019, deputado Michele Caputo 
(PSDB), os deputados membros Aril- 
son Chiorato (PT) e Evandro Araújo 
(PSC). Anteriormente, o PL teve pare- 
cer favorável aprovado pela CCJ com 
substitutivo geral apresentado pelo re- 
lator, deputado Paulo Litro (PSDB). 

Notas políticas 
Bloco PSL/PTB 
O deputado Luiz Fernando Guerra (PSL) foi es- 
colhido para assumir a Liderança do Bloco Par- 
lamentar formado pelos partidos PSL (Partido 
Social Liberal) e PTB (Partido Trabalhista Bra- 
sileira) cujas bancadas são integradas por cinco 
deputados na Assembleia Legislativa do Paraná. 
O ofício foi assinado pelos deputados Fernando 
Martins, Coronel Lee, Ricardo Arruda e Tião Me- 
deiros (PTB). 

Moro busca MBL 
Prestes a se filiar ao Podemos, o ex-ministro da 
Justiça Sérgio Moro já atua nos bastidores para 
formar um grupo político próprio que dê sus- 
tentação à sua potencial candidatura ao Palácio 
do Planalto. Afastado do debate nacional desde 
que deixou o governo e foi atuar em uma em- 
presa de consultoria nos Estados Unidos, Moro 
procura interlocução em várias frentes simultã- 
neas para se destacar no congestionado campo 
da terceira via. 

Fim de restrições 
Deputados estaduais estão ansiosos para a vol- 
ta das sessões presenciais e isso pode acontecer 
ainda este mês, um grupo de parlamentares vem 
pedindo a volta de jornalistas e a liberação das 
galerias para participação popular durante as 
sessões plenárias, já que o número de casos de 
covid-19 diminuiu no último mês no Estado. 

Romanelli destaca queda 
da inadimplência no PR 

O número de para 
naenses com contas em 
atraso caiu de 26,6% em  talidade da no 
outubro de 2020 para no O Est 
19,3% no mesmo mês de 168 mil novos emprego 
2021, Além disso, o volu- 
me de pessoas que não 
tinham condições de ar- avançada 
car com as dívidas dimi- 
nuiu de 11,9% para 6,9% ape: 
no mesmo período. O ainda e 
nível de endividamento 
das famílias do Paraná fi- superando os obstáculo 
cou praticamente estável, 
subindo de 89,2% para 
89,9% em 12 meses. 

“A queda da inadim- 

plência no Par 
bom sinal. 

eco 

Este conjur 

entes na eco 

o deputado Luiz Clau 
dio Romanelli (PSB). E 

to de fatores mostra que 
r das dificuldades 

é um 
Reflete a vi- 

lo criou 

do a isso, 
á 
n- 

o. 
nomia, as famílias estão 

Ds 
impostos pela pandemia” 

aliou nesta terça-feira, 

Ne 

EG espsaio sou ssireos nice e empregono Estado 
Editora Jornal do Oni! 



grupo com 

da Fazenda libera hoje 
os créditos do Nota Pa- 
raná para os consumi- 
dores que solicitaram o 
CPF na nota nas com- 
pras do mês de agosto, 
Serão repassados quase 
R$ 26 milhões, sendo 
R$ 23,5 milhões para 
consumidores com CPF 
identificado e R$ 24 
milhões para entidades 
sociais cadastradas. O 
valor é o maior desde 
março deste ano, quan- 
do foram liberados 
mais de R$ 31 milhões. 
O cálculo do crédi- 

to de cada nota fiscal é 
feito sempre no tercei- 
ro mês após a compra. 
Esse é O prazo para as 
informações — neces- 
sárias para que o cál- 
culo dos créditos, tais 

pedir CPE nanota. Após 
a liberação pela Sefa, 
o consumidor poderá 
selecionar uma das op- 
ções de utilização dos 
créditos disponíveis no 
sistema — transferência 
para a conta-corrente 
ou abatimento do 
IPVA 2022. O prazo 
para optar pelo paga- 
mento do tributo ou 

parte dele (caso o va- 
lor não seja suficiente) 
é até 30 de novembro, 
o que pode ser feito no 
site do programa. E 
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Ratinho Jr libera R$ 27,7 mi 

para pavimentar vias rurais 

Mais 91 quilômetros 
de estradas rurais serão 

pavimentados no Para- 
ná. O governador Rati- 
nho Junior assinou on- 
tem, no Palácio Iguaçu, 
convênios com 24 muni- 

cípios para viabilizar os 
projetos, que beneficiam 
o escoamento da pro- 
dução rural, melhoram 
a qualidade de vida da 
população do campo e o 
acesso de ambulâncias e 
do transporte escolar. 

Os investimentos so- 

mam R$ milhões e 

fazem parte do progra- 
ma Estradas da Integra- 
ção, coordenado pela somam mais de 600 ção de estradas rurais do - tores, principalmente à 
Secretaria de Estado da quilômetros de estra- Paraná e destacou que agricultura familiar, e 
Agricultura e do Abas- das e R$ 187,5 milhões novos convênios devem melhoramos a logístic 

tecimento. Somente em investimentos. serassinadoscomosmu- e a infraestrutura das 
neste ano, foram assi- Ratinho Junior afir-  nicípios até o fim do ano... áreas rurais dos muni 
nados 156 convênios mou que esse é o maior *Com esse programa nós. pios paranaenses”, dis 
com os municípios, que programa de pavimenta- atendemos os agricul- o governador. E 
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Onças matam 176 flamingos o 
no Parque das Aves, em Foz 

teprodução 

E ess gprs saves persas no recinto 
conseguiram sobreviver ao ataque do casal de predadores. 

Duasonças pintadasma- — quatro aves sobreviveram 
taram flamingos do Parque ao ataque. O parque 
das Aves, em Faz do Iguaçu, formou que per 
na madrugada de ontem, fechado para visita 
segundo a administração. sexta-feira (12). Luciana 
Após o ataque, foram regis- te, diretora do parque, infor 
tradas as mortes de 172 dos mou que o ataque está sen. 
176 lamingos do local. Por do investigado. O Parque 
volta da meia-noite, os dois. das Aves existe há 27 anos 
predadores (a mãee o filho- e nunca havia registrado 
te) pularam a cerca einvadi- um ataque de onças. O local Alunos buscados em casa moram em comunidades. 
ramo recinto dos flamingos . conta com sistemas de pro localizadas a até 40 minutos de viagem da escola 
chilenos e africanos. teção contra predadores, areas te pise meira | Diretor busca 
rem sido resgatadas, apenas Nacional do Iguaçu. & 

alunos de barco 
Estado vai promover quase para exame 
300 atrativos religiosos adendo Rd a 

O Grupo de Trabalho 
(GT) de Turismo Religioso se 
reuniu ontem para dar início 
aos debates sobre o calendá- 

de atividades que devem 
lavancar o segmento em 

2022. O GT é coordenado 
pela Paraná Turismo. De 
acordo com o diretor-pre- 
sidente da autarquia, João 
Jacob Mehl, serão promo- 
vidos todos os 299 atrativos 
religiosos reconhecidos. 

“O turismo religioso é 

Ro Roni far 

um dos segmentos que mais 
cresce no Paraná. Nós te- 
mos, por exemplo, a cidade 
de Lunardelli, com Santa 
Rita de Cássia, que chega a 
receber 50 mil pessoas em 
um único domingo”, apon- 
tou. Mehl destacou, ainda, 
a Rota do Rosário, no Norte 
Pioneiro, e a Rota da Meda- 
Tha Milagrosa, nos Campos 
Gerais. “Este é, sem dúvida 
alguma, um turismo muito 
forte”, completou. & 

dual Ilha Rasa, em Gua- do colégio pertencem 
raqueçaba, buscou de a outras comunidades 
barco os estudantes que que dependem de em- 
fizeram ontem a prova  barcação”, conta Aramis. 
do Sistema Nacional de Ele explica que há estu- 
Avaliação da Educação dantes que moram mais 
Básica (Saeb). O colégio. perto da escola, a cinco 
teve 100% de presença, minutos de distância, e 
aplicando o exame aos mais longe, a 40 minutos. 
23 alunos do 9º ano do A embarcação foi dispo- 
Ensino Fundamental e nibilizada por meio de 
13 alunos do 3º ano do uma parceria da Secreta- 
Ensino Médio. ria Municipal de Educa- 

PR Turismo retigioso é uma das vertentes com “Este dia especial foi ção de Guaraqueçaba e 
maior crescimento no número de visitantes planejado com muita do Instituto Fundepar. 
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Curitiba terá mutirões de 

emprego para fim de ano 
Recuperação pós-pand 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
da Justiça, Família e Tra- 
balho, vai realizar três 
mutirões de emprego 
setorizados na Agência 
do Trabalhador de Curi- 
tiba. O primeiro aconte- 
ce nesta sexta-feira (12) 
Os outros serão na pró- 
ima semana - terça-fei- 
ra (16) e sexta-feira (19) 
Serão vagas destinadas 
a pessoas de Curitiba e 
Região Metropolitana, O 
atendimento é das 9h às 
17h, sem necessidade de 
agendamento. 

Nesta sexta-feira se 
rão oferecidas 150 va- 
gas para trabalhar em 
shoppings. Os empre- 
gos são para os setores 
de comércio e alimen- 
tação. No dia 16 serão 
disponibilizadas mil 
vagas para operador de 
telemarketing, com car- 
ga horária de seis horas 

nia co uiu para o aume: s nto de vag; 

BB As agências do trabalhador vão atender também setores específicos 

e sem a exigência de ter 
experiência, e no dia 19 
estarão disponíveis 350 
vagas para supermerca- 
dos, também sem a exi- 

gência de experiência. 
“O Paraná tev 

ano, a maior gei 
empregos desde 2004. De 
janeiro a setembro foram 

168 mil novos postos de 
trabalho. O que deixou o 
Estado na quarta posição 
do Brasil”, disse Ney Le- 
prevost. E 

DEPENDE LAOL 

Curitiba registra menos de 1,6 mil casos ativos 
A Secretaria da 

de de Curitiba registrou, 
nesta terça-feira (9/11), 
571 casos ativos de co- 

vid-19. A última vez que 
a cidade contabilizou 
menos de 1,6 mil pes- 
soas com potencial de 
transmissão do vírus foi 
há 502 dias, em 25 de ju- 
nho de 2020, com 1.530 
casos ativos da doença 
naquele momento. 
Também foram regi 

trados 83 novos casos de 
covid-19 e dois óbitos de HA Curitiba está com toca a população 

ARA Gquita com pelo menos uma dose 

sucs 
moradores da cidade. As. 
vítimas são duas mulhe 
res, de 68 e 74 anos. Até 
o momento foram con- 
tabilizadas 7.763 mortes 
na cidade provocadas 
pela doença neste perío- 
do de pandemia. 

A taxa de ocupação 
dos 165 leitos de UTI 
US exclusivos para € 

vid-19 está em 41%. Res- 
tam 97 leitos livres. Dos 
152 leitos de enferma- 
rias SUS covid-19 está 
ema5%.m 

Sacolão da Família mantém preço 
único, mesmo com o reajuste 

A partir desta quarta- 
feira (10/11), O preço 
único do quilo das frutas 
e verduras nos Sacolões 
da Família será reajustado 
de R$ 2,49 para R$ 2,89. 
O novo valor busca re- 
por parte das perdas dos 
permissionários com os 
aumentos dos preços pra- 
ticados no atacado devido 
à falta de chuvas em algu- 
mas regiões produtoras 

e também pela elevação 
dos custos de insumos 
e do combustível para 
transporte por conta da 
alta do dólar. 

Mesmo com O reajus- 
te, permissionários dos 
Sacolões da Família estão 
liberados para trabalhar 
com preços abaixo do va- 
lor único. Promoções são 
comuns nas 14 unidades 
doprograma municipal. Mesmo com o reajuste, o valor 

AR cscá abaixo do praticado no mercado 

gruporacom 

| O controle das duas doses é feito 
[= através do cartão de vacinação 

Localizada 
uma ilhota artificial 
no lago, à árvore na- 
talina do Parque Ba- 
rigui é a mais alta do 
Natal de Curitiba — 
Luz dos Pinhais 2021 

em 

e teve sua estrutura 

(9/11). Nos 
próximos dias, a es- 
trutura de 22 metros 

de altura irá receber 
os 54 mil pontos de 
luz LED na cor ver- 
de, que irão pro- 
porcionar uma bela 
imagem do reflexo 
da árvore na água ao 
anoitecer. 

Para instalar a ár- 
vore de luz na ilhota, 

equipes da Prefeitura 
precisaram construir 
uma ponte de madei- 
ra para transportar 
as ferragens da enor- 
me estrutura. Depois 
de colocada e testada 
a iluminação, a pon- 
te será desmontada. 

A atração, que tem 
patrocínio do Pa- 
rkShoppingBarigui, 
é uma das mais dis- 
putadas por quem 
busca uma selfie 
com o clima natali- 
no da capital, Mas o 
Parque Barigui vai 
receber um outro 

evento imperdível da 
temporada natalina 
deste ano. m 

or 

PE Os motoristas têm diversos 
ABR serviços disponíveis pelo site do Setran 

Um a cada dois mo- 
toristas que precisam 
dos serviços da Supe- 
rintendência de Trân- 
sito (Setran) opta pelo 
sistema on-line. A op- 
ção é possível para di- 
versas situações, como 
os processos relativos a 
multas de trânsito e que 
incluem indicação de 
condutor, defesa de au- 
tuação e apresentação 
de recursos. 

De maneira descom- 
plicada, todo o procedi- 
mento necessário pode 
ser feito sem sair de 

casa, diretamente pelo 
site da Superintendên- 
cia de Trânsito (Setran). 
Além da praticidade 
ao cidadão, os proces- 
sos on-line reduzem o 
tempo de espera pela 
resposta do órgão de 
trânsito. 

“Hoje, todos nossos 
processos são digitais, 
mesmo aqueles abertos 
a quem procura nosso 
serviço de forma pre- 
sencial na sede”, expli- 
ca a superintendente 
de Trânsito, Rosangela 
Battistella. 

[E PR ra e 



Coritiba visita o Goiás na 
Serrinha pela Segundona 
Alviverde pode confirmar acesso para a Série A do Brasileiro 

assim, nós não temos 
tempo nem para co- 
memorar, e nem para 
lamentar. Sabemos da 
importância desse jogo 

O Coritiba está pron- 
to para o duelo contra 
o Goiás, hoje, às 21h30, 
no estádio da Serrinha, 

B do Campeonato rie para nós chegarmos aos 
Brasileiro. Uma vitória 64 pontos. Então temos 
do Alviverde Parana- que estar focados, re- 

nse pode confirmar o 
esso a elite do futebol 

nacional, mas para isso 
é preciso de tropeços de 
CRB e Guarani. 

Para o jogo decisivo, 
mais uma vez, O técnico 

ustavo Morinigo terá 
força máxima. Apenas 
ustavo Bochecha está. no estádio da Serrint 

fora, cumprindo sus- jogo com transmissão 
pensão. da RPC para todo estado 

“Esse campeonato é do Paraná 

cuperar o nosso fôlego, 
nossas energias, para ir 
100% contra o Goiás”, 

disse o volante Willian 
Farias, capitão da equi 
pe, sobre a partida deci 

Para o jogo decisivo, mais uma 
vez, o Verdão terá força máxima 

DONO O 

DA pURAÇÃOD A TRICOLOR 
Paraná tem mais 

uma baixa no 
elenco para 2022 

O Paraná Clube tem 
mais um baixa para a 
temporada de 2022. O 
goleador da equipe Gus- 
tavinho com quatro gols 
marcados neste ano não 
vai permanecer no clube. 
Oatleta não foi procurado 
para uma renovação e vai 
reforçar do Altos, do Piauí, 
para disputar a Série C do 
Brasileiro. 

Mesmo com a queda 
para a Série D, o atacante 
teve bons momentos no 

ad 
Tricolor, sobretudo no Es. 
tadual. 

Gustavinho é mais 
um a sair do Tricolor. Ai 
tes dele, o goleiro Bruno 
Grassi tem sua perma- 
nência muito complicada 
e deve sair. Outro que já 
se despediu do clube é o 
atacante Vinícius Moura, 
que pertence ao Concór- 
dia, teve seu retorno soli- 
citado pelo clube catari- 
nense para a disputa do 
Estadual 

ED 
Furacão eo seenfrentam hoje, 
ds 18h30, na Arena, pela 31º rodada do Brasileirão 

Athletico está pronto 
para duelo com 
o Ceará na Arena 

Time pronto para mais 
um desafio pelo Campe- 
onato Brasileiro! Depois 
de superar o Red Bull Bra- 
gantino no interior de São 
Paulo, a equipe principal 
do Athletico tem agora 
pela frente o Ceará no Es- 
tádio Joaquim Américo. E 
foi na casa athleticana que 
a preparação para o duelo 
terminou na manhã desta 
terça-feira (9). 

Furacão e Ceará se en- 
frentam às 18h30 desta 

Divulgação 

quarta-feira (10) na Arena, 
pela 31º rodada do Cam- 
peonato Brasileiro. Parti- 
da que você pode acom- 
panhar bem pertinho do 
nosso time, dentro do es- 
tádio. 

Em Curitiba desde 
gunda-feira (8) após a vi- 
tória em Bragança Paulista 
(SP), a equipe principal do 
Furacão contou com duas 
sessões de treinos dedi- 
cadas ao desafio contra o 
Cearám E Gs sino ésmassumasai do rcior 

Editora formaido Orihus 

itão 
op ipitão Hidalgo 

décimo aniversá- tra o CSA, perigosamente 
io da Confraria. na 35º rodada, tanto uma 

Amigos da Bola com cer. . agremiação como a outra 
teza foi um sucesso com . com os últimos 3 jogos, à 
a presença de 152 confra- . situação para chegar entre 
des, até porque, depois de. 0s4 vai depender demuita 
20 meses com a obediên-. sorte, uma delas e ganhar 
cia de acatar os protocolos — osjogos Anais, Muitacoisa, 

também, poderá mudar o 
panorama no jogo dessa 
noite, em Goiânia, onde 
o time do Goiás não pode 
deixar passar a chance 
contra o Coritiba, afinal, o 

Marumby. Algumas me- verdão paranaense parece 
dalhas foram entregues — que se abalou com a perda 
escalados pela diretoria . da liderança da Série B. 

importantes da nossa co- Já delincada as con- 
tinuidades do Vasco da 
Gamae Cruzeiro, há quem 
diga que o Grêmio, tam- 
bém, poderá estar ano que 
vem na Série B. Portanto, 
a parada da segundona 
brasileira vai estar bem 
concorrida. 

A tradicional soleni- 
dade, Cavalheiro da Boca 
Maldita, que acontece 
todos os anos já está com 
a data marcada, 13 de de- 
zembro. São homenagens 
as pessoas de notória par- 
ticipação em nossa comu- 
nidade, além, de outros 

Com o empate do Fla- 
mengo, em Chapecó (2x2), 
praticamente saiu de cena 
no tocante ao título dessa 
temporada do brasileirão 
vendo aumentar a distân- 
cia com o Galo Mineiro, já 
apostado por mim, com 
a mão na taça depois de 
50 anos. Com toda corda 
está o técnico paranaense, . ilustres fora da nossa al- 
Cuca, que além da con-— deia. Como sempre quem 
quista do brasileiro, terá a . está à frente é o Ygor Si- 
chance contra o Furacão, — queira. 
na Copa do Brasil. seu 

Empatando jogando 
em casa, o Avaí (1x1) con- 

Lembre-se que O 
melhor da vida é sua 
história 

“Pros que d 
medo? ES Pra 
sobre a arbitragem 

O Flamengo voltou a 
tropeçar no Campeonato 
Brasileiro na noite desta se: 
gunda-feira e ficou pratica 
mente fora da disputa pelo 
título. Com um empate em 
2a2 contra à Chapecoense, 
lanterna da competição, o 
Rubro-Negro perdeu mais 
uma chance de diminuir a 
vantagem na tabela do líder 
Atlético-MG. 

Mais uma vez, a atuação 
do time de Renato Gaúcho fi- 
cou muto abaixo das expec- 
tativas. Entretanto, também 

mais uma vez à arbitragem 
deixou a desejar e causou re 
volta nos rubro-negros. 

“O Flamengo não foi bem 
no jogo. O Flamengo não vei 
bem. Mas isso não tem nada 
a ver com o que está 
cendo em relação à arbitra 
gem. É erro em cima de erro 
São erros que dão medo, Esse 
“último é demais”, afirmou o 
vice-presidente de futebol 
Marcos Braz, no retorno da 
delegação ao Rio de Janeiro 
ao Canal Paparazzo Rubro- 
“Negro 8 
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Seleção segue preparação 
para encarar a Colômbia 

A Seleção Brasileira re 
tomou ao CT Dr. Joaquim 

ava para mais uma ses 
são de treinamentos nesta 
terça-feira. Os brasileiros 
entram em campo na quin. 
a para enfrentar a Colôm- 
bia às 21h30 (de Brasília), 
na Neo Química Arena, pela 
13º rodada das Eliminató- 
ias para a Copa do Mundo, 

As atividades contaram 
tom a presença de quase 
todo o elenco convocado, 
já que mais jogadores se 
apresentaram à Seleção 
pela manhã. O único au- 
sente ro Gabriel 
Magalhães, chamado para 
ocupar o lugar de Lucas Ve- 
íssimo, cortado por lesão, A 
expectativa é que o defensor aquecimento com a prática 
o Arsenal chegue na quar-. do tradicional bobinho. Em 
a, seguida, o técnico Tite co- 

Dentro das quatro Ii m exercício táti 
nhas, os atletas 

BMG cias encaram aqucimeno coma práica do raiciona bobinho 
sivas e defensivas, que não — tida. O Brasil lidera as Eli 
foitransmitido pela CBF m 31 pontos, 

A Seleção volta aos trei- enquanto a Colômbi 
nos na quarta para encerrar 
a preparação para a par 

hatórias con 

pontos 

Weverton minimiza fase do Fla: 
“Temos que fazer nossa parte” 

Nesta terça entanto, Weverton minimizou 
foi o represe o peso que o atual momento 
ras no sorteio do Campeonato. do Flamengo. 
Paulista. Após a cerimônia o “A gente sabe que tudo o 

leiro conversou com a im- que acontecer agora não é ga 
rantia do qu ntecer no 
fisturo, Dia 27 é um jogo, são 90 
minutos e podemos ter mais 
30 de prorrogação. Então, não 
dá para projetar nada, não é o 
momento dos times hoje que 

que será disp 
PER nc 

a Brasfia), no Estádio Ce 
mer Montevidéu, no Uruguai 

O adversário do Verdão na 
decisão do tomeio continental 
vem oscilando no Campeo- 

to Brasileiro. Na segunda, o 
À time comandado por Renato 

O adversário do Verdão na decisão do torneio ho apenas empatou com 
continental vem oscilando no Campeonato Brasileiro a lantema Chapecoense No 

— lMllTIEII==z=zu=uu=un=o—oO 
Sergio Ramos faz treino coletivo 
e avança na recuperação da Lesão 

der Herrera, Juan Bernat e Mauro 
Icardi. 

Ainda sem data marcada para 
estrear, Sergio segue em recupe- 

que todo 
mundo quer performar bem. 
O Palmeiras vinha de cinco jo- 
gos sem vencer, agora melho- 
rou a sua performance”, disse 
Weverton 

Nesta terça-feira, Sergio Ra- 
mos pisou nos gramados do Pa- 
ris Saint-Germain e participou 
de um treino coletivo. De acor- 

* ea 
a 
Ed 

Duílio Monteiro Alves, presidente do 
Timão, falou sobre o tema nesta terça-feira 

Duilio admite que quer 
novo centroavante 
para 2022 no Timão 
Não é mais segredo para claro, (queremos) um cen- 
ninguém que o Corinthians  troavante de área, com 
pretender ter uma novaop- característica de área, que 
são paraareferênciadoata- . tenha pivô. O Corinthians 
que a partir de 2022. Duilio tem uma alternativa, hoje 
Monteiro Alves, presidente . só tem o Jó, mas tem os jo- 
do Timão, falou sobre o gadores da base, que esta- 
tema nesta terça-feira, du- mos olhando bem, o Cauê, 
rante evento na Federação o Giovane, o Felipe, então, 
Paulista de Futebol, e ex: temos muito claro e decidi- 
temou o planejamento da do de primeiro dar oportu- 
diretoria para suprir o que . nidade para os que à gente 
ele julga como carência no. têm em casa, o que a gente 
elenco alvinegro. têm feitos na nossa base, 

“Isso a gente já debou — para depoisbuscarfor”. 

Corinthians 
Inter de Limeito dp Ferroviária 
Guarani 41) Novorizontino 
Água Santa (& São Bernardo 

Grupo Grupo D 
Polmeitos Santos 

) Mirassol E RedBullBrogantino 
Ituano ih Ponte Preta 
Botafogo É Santo André 

O sorteio foi realizado por jogadores de 
Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo 

Federação 
sorteia grupos do 
Campeonato Paulista 

Nesta terça-feira, a Fe noeSão Bemardo, 
“deração Paulista de Futebol O grupo C contará com 
(FPF) realizou em sua sede — Palmeiras, Mirassol, Iuano 
o sorteio da fase de grupos e Botafogo-SP. 
do Campeonato Paulista 
de 2022. Como de costu- 
me, Corinthians, Palmeiras, 
Santos e São Paulo foram 
cabeças de chave, ficando 
em grupos diferentes. O 

O grupo D terá Santos, 
Red Bull Bragantino, Ponte 
Pretae Santo André. 

O sorteio foi realizado 
por jogadores de Corin- 
thians, Palmeiras, Santos e 

do com o Le Parisien, o zagueiro 
deve intensificar seus trabalhos 
e nas próximas semanas estará 

isponível. 
Ramos treinou com jogadores 

que não foram convocados às 
suas devidas seleções, como An- 

ração de uma grave lesão na pan- 
turrilha. O ex-jogador do Real 
Madrid Ramos veio como um 
dos principais reforços do clube 
francês e é o único recém-chega- 
do que ainda não fez uma partida 
pela equipe. E 

Fo 
Ramos treinou com jogadores que não 
foram convocados às suas devidas seleções 

estadual tem início previs- São Paulo, que foram repre- 
to para o dia 26 de janeiro — sentados pelo goleiro Carlos 
e término para o dia 3 de — Miguel, o goleiro Weverton, 
abril o atacante Lucas Braga e o 

volante Luan, respectiva 
mente. Cada jogador ficou 
responsável por um pote 
“com as bolinhas contendo 
osnomesdos times 
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JESI araycária 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0472021 AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 4472021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71.7872021 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA « o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA. CONTRATADO(A): 
LIGA PARANAENSE DE COMBATE ÃO CÂNCER. CNPJMF sob nº TE S91 049000128. DO OBJETO: O TERMO ADITIVO AO CONTRA- 
TO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 44/2021 tem por objeto aplicar o resquiibro econômico Fnancoro drvado do desião coleio de tra lho 20212022, número de Registro no MTE PROOH1812021, registado no MTE em 177052521, número da soctação MRO23294/2021. rúmero do processo 19964.10675872021.38, data do protocolo 14052121 Fica 
ACRESCIDO ao Contato de Gostão Emergencial 1º 44/2021, o vair de 
R$ 306.965,26 (trezentos e otenta e seis mi novecentos « sessenta e cinco reais e vinte é seis centavos) referente ao disco coletivo de rabo 2021/2022 para 0s meses de Maio a Novembro de 2021. Em decorência da alaração conforma cidumua segunda do presenta terre ADITA-SE ao valor do Contato à importância de R$ 396965,36 (ue lenta e seis ml novecentos e sessenta e cinco reais é s centavos), aerando a cláusula sétima do Contrato de Gsão Nº 44/2921, incluindo-se o 61. que passam a vigerar com a e 
guinte redação: “ CLÁUSULA St DOS RECURSOS FINANCEI- 
ROS Pela operacionalzação dos serviços objeto deste contrato omergoncal, especificados em seus Anexos, a CONTRATANTE re- 
passará à CONTRATADA, no prazo é condições constantes neste Instrumento, a importância global estimada em R$ 1789402506 
(dezessete milhões oltocentos e noventa e quatro mil e vinte e cin- Go reais o sois contavos) 6 Ft. Aplica-se O reequilbrio, referente ão “saído. coletivo. do rabalho 202172022, no valor de R$ 286.96526 (ezentos e oitenta seis mil novecentos o sessenta é neo reais é vnto é sis cantavos), repassado em uma única par- 
cela, fazendo referência ao período de Maio a Novembro de 2021. TERMO ASSINADO EM: 29 de outubro do 20 Praofura do Munlíio de Araucária. 09 de novembro de 2021 

ADILSON SEIO SUGUIURA Secretário Municipal do Saúdo 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 119/2021 
PROCESSO Nº: 101008/2021 - INTERESSADO: Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer - ASSUNTO: Inexigisdado de Lictação para con. 
vralação direta, modianto inexigibilidade de lstação. tendo por objeto o 

Jogos 
Paran - 2021, sendo Jogos da Juventuda do Paraná - JOJUPS, Jogos 
Abertos da Paraná - JAPS, sendo Jogos da Juventude do Paraná - JO. 
JUPS, Jogos Abertos do Paraná — JAPS conforma pravito nos regula: 
mentos, olaborados pela Secretaria do Estado da Educação e do Espor. 
te do Estado da Paraná, favorecendo o Município de Apucarana, nos ter 
mos e ospeclicaçõos contidas no Processo Administrativo nº 
101006/2021. - VALOR TOTAL: R$ 600,00 (Soiscontos reais. - PRAZO 
DE EXECUÇÃO: am atá 60 (sossenta) dias após o recabimanto da nota 

Cortdho Negativa da Dábilos Trabaihiatas, dentro dos prazos de vaia: 
do, - CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA. 
CNPJ: 76.771,28310001-68. - Fundamento: Art 25, inciso | da Loi nº 
866613, 

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de novembro de 2021 
FABIANO LEITE DA SILVA 

Socretário Municipal de Esporte o Lazer 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 119/2021 

Ratfico a Inaxigibidade, objeto do Processo de Inexsgtulidade de Lita 
ção nº101006/2021, para eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 da Lei 
1º 8696/93, a iterações posteriores. 

Prefoltura do Município de Araucária, 08 de novembro de 2021 

Ege Municipal Quatro Barras | Paraná 
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 
Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, através do 
Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados peia Portaria nº 066/2021, toma 
público, para O conhecimento dos mteressados que, de acordo com à 
Lei nº 8686/1963 e alterações posteriores, Lei Federal 1052012002, 
Decreto Federal 10 024/2018, Lei Complementar Federal nº 123/2005 « 
Decreto Municipal nº 7394/2020, fará realizar na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor preço por lote. 
RESUMO DA LICITAÇÃO 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e instalação de 
Sistema Automatizado de Comunicação e Transmissão das Sessões 
Plenárias da Câmara Municpai de Quatro Barras, conforme 
especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido. 
MODALIDADE / TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO! Manor preço por lot. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 10/11/2021 as 
08h50min do dia 2471112021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h:S0min as 08h:00min do dia 
2umizoa 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h-00min do dia 
uma. 
LOCAL: yr comprasbr.com br “Acesso Identificado” 
Para todas a referências de tempo será observado o horário de Brasilia 
[es 
O edital completo poderá ser examinado e adquiido pelo sie 
vero camaraqustrobarras pegovbs ou solotado via email 
“comprasfgcamaraquatrobarras pr gov bx. Informações poderão ser 
oblidas pelo sie, e-mail ou lelsone (081) 3671-3006, das 08h00 às 
12h00 a das 13h30 às 17190, 

LUIZ ANDREI SANTOS ALVES 
Pregoeiro Câmara Municipal de Quatro Barras 

Câmara Municipal 
Quatro Barras | Purunó 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021 

Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná. através do 
Pregos e equipe de apoio. nomeados peia Portana nº 086/2021, toma 
público, para o conhecmento dos interessados que, de acordo com à 
Lo nº 8668/1993 o alterações posteoras, Lei Federal 10.520/2002, 
Decio Feder 10024010 Lo Complementa Fetal r 1232008 

1º 7308/2020, fará rogizar na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tg Menor preço gaba por ot 
RESUMO DA LICITAÇÃO 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de seniços 
continuados de fornecimento de Enk de internet dedicado. com umerna. 
“de banda de 100% (ll duplex), com conexão exclusivamente por fibra 
“ôpica, com velocidade minima de 100 Mbps na Câmara Municipal de 
Quatro Barras. conforme “especificações contidas no Termo de 
Referências (Anexo 01) do teferddo Eta 
MODALIDADE | TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP / Menor preço 
global por lote. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 10/11/2021 as 
OB.SOmin do dia 24/11/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13h:S0min as 14h:O0min do dia 
auminoa 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 
aumnon, 
LOCAL: mn comprasbr.com bx “Acesso Identificado” 
ara los as referências de lempo ser observado o horária de Brasa 
(DF) 

Informações. poderão ser 
obidas pelo sa, e-mail ou Tnlelone (041) 36713008, das 08h00 às 
12400 e das 13h30 às 17130. 

MODALIDADE PREGÃO (ELETRÔNICO) 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8086412021 

PREGÃO Nº Trt/2021 
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Trator Agricola, 01 (uma) Grade Ni- 
veladora e 01 (uma) Enxada Rotativa Encanteiradora, nos termos 
estabelecidos no Edital e seus Anexos. O recebimento das propostas 
abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meia elerênico, 
no endereço ww. comprasgovernamentais gov, conforme datas ho. 
fários definidos abaixo: 

DATA EHORÁRIODO — | AtE05:00 hs do dia 26/H72021 
ENTO. 

[DATA E HORÁRIO DA ABERTURA 
DA SESSÃO PÚBLICA 

SG adial completo e possíveis alsrações esta(ão] disponivales no sie 
ww araucaria pr govr ou no Departamento de Licitações e Compras, 
das 89h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00, Informações pelo telefone 
(41) 3614-1400 — Ramal: 1899 (DLC) (41) 3614-1400 — Ramal: 1675 
(Pregoeiro), e-mal: osvaldo marinsferaucaria pr.gov x 

Araucária, 09 de novembro de 2021 
OSVALDO CESAR MARTINS. 

PREGOEIRO 

“As 05:00 ha do dia 2674172021 | 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

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

PR PR e 

psp us sis io Prefeito Pregoeiro Câmara Municipal de Quatro Barras. 

PARANÁ SESI aravyçária SS PARANA come eo apo AD ção ma Perna puta 
REPUBLICAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

A Contras da Abastecimnto do Paraná SA. - CEASAPR toma públco que 
recebeu do Instuto Amen! do Paraná — IAP, a Licença de Operação de 
Regularização para comércio atacacásta de produtos hortgraieros na Rodovia 
BR - 116, nº 22881, barro Tatuquara em Curita PR, com validade de 
cosa 

Eder Eduardo Butt 
DiretoPresidente 

Os principais sintomas 
do Coronavirus são: 

FEBRE + TOSSE ou 
DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA q 
SECRETARIA MUNICIPAL DO | E 
MEIO AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

165919/2021 

|O MUNICÍPIO DE CURITIBA, por meio da SECRETARIA 
[MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — SMMA e Comissão 
[Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 27/2021, 
tora público, a quem interessar possa a publicação do edital 
[de licitação da Concorrência Pública em cpigrafe 
OBJETO: Contratação de empresa para executar obras e ser- 
|viços de engenharia para implantação do Parque Campo de 
Santana - Pinhal do Santana - localizado na Estrada Delegado 
Bruno de Almeida, 5465, bairro Campo do Santana, Regional 
Tatuquara, município de Curitiba, 
AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR Nº. 3352/2021 - VALOR 
[MÁXIMO ESTIMADO R$ 710.520,21 
(DATA, HORÁRIO, E LOCAL DE RECEBIMENTO E 
(ABERTURA DOS ENVELOPES: 14/12/2021 às 9h. 
[Comissão Permanente de Licitação da 
[co “F” — Piso superior, na Av. Manoel Ribas nº 2727, Bairro: 
[Mercês - Curitiba/Paraná. 
[LOCAL DE OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefei- 
tura (http:/Avww-curitiba pr. gov.br), link editais ou no Portal 
[da Transparência — link compras e licitações. 
OUTRAS INFORMAÇÕES: Telefones nº (41) 3350-9229 
le 3350-9172, em horár esplsmmuaic- 
ritiba pr gov br 
[Cunitiba, 09 de novembro de 2021 

comercial — 

CPLISMMA 
Portaria nº 27-SMMA 

Alessandro Vira tAE 

[| A prova será realizada no dia 19 de dezembro. 

Ceasa PR fará concurso 
público para modernizar 
quadro funcional 

Já estão abertas as ins- 
crições para o concurso 

duas vagas para enge- 
nheiro agrônomo, outras 

público que a Ceasa Para-. duas para advogado, e as 
ná realizará no dia 19 de outras quatro para os car- 
dezembro para oito vagas gos de engenheiro civil, 

administrador, analista 
de tecnologia e contador. 

Das vagas de enge- 
nheiro agrônomo um 
será para o município de 
Curitiba, e a outra para « 

em seis cargos nas áreas 
administrativas e junto 
ao mercado atacadista. 

O concurso de provas 
etítulos será feito através 
da empresa OMNI Con- 
cursos Públicos Ltda, que município de Londrina, 
venceu a licitação através sendo que esta irá tam- 
de pregão eletrônico. bématender as outras três 

O edital do concurso 
[aen.prgov.br/arquivos/ 
Edital OMNL pdf] prevê 

Ceasas — Maringá, Casca- 
vel e Foz do Iguaçu e suas 
respectivas regiões. M 
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Bolsonaro regulamenta 

O presidente Jair Bolso- 
naro editou o decreto que 
regulamenta o novo pro- 
grama social do governo 
federal, o Auálio Brasil. O 
documento foi publicado 
em edição extra do Diário 
Oficial da Ur 
que todas as famílias aten 
didas pelo Bolsa Família se- 
rão migradas para o Auxílio 
Brasil, sem a obrigatorieda- 
de de recadastramento. 

No Auxílio Brasil, a cesta 
de benefício foi alterada e 
passa de seis para três: Be- 
nefício Primeira Infância: 
no valor mensal de R$ 130 
por pessoa, contempla fa 
mílias com crianças até 36 

ses incompletos; Bene 
fcio Composição Familiar: 
no valor mensal de R$ 65 

ão e prevê 

DOADOR 

o novo Auxílio Brasil 

por integrante, diferente da 
atual estrutura do Bolsa Fa- 
mília — que limita o benefi- 
cioaos jovens de até 17 anos 
— será direcionado também 
a jovens de 18 a 21 anos in- 
completos, com o objetivo 
de incentivar esse grupo a 
permanecer nos estudos. 

“Vale explicar que um 
conceito fundamental do 
programa é a criação de 
instrumentos para as famí- 
lias se emancipareny, des- 
tacou a Secretaria-Geral da 
Presidência. Os beneficiá- 
rios que tiverem aumento 
da renda per capita e essa 
nova renda ultrapasse o li 
mite para a inclusão no Au 
xílio Brasil, serão mantidos 
na folha de pagamento por 
mais 24 meses. 

Bolsonaro autorizou pagamento de 
R$ 400 mensais para milhões de famílias. 

STJ anula todas as decisões 
sobra “rachadinha” de Flávio 

A Quinta Turma do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) atendeu 
ontem um pedido apre 
sentado pela defesa do 
senador Flávio Bolsona 
ro (Patriota) para anu- 

r a investigação das 
rachadinhas”. Os mi 

nistros analisaram um 
agravo contra a decisão 
do colegiado que negou, 
em março, pedidos para 
anular todas as medidas 
tomadas pelo juiz Flávio 

Itabaiana, da 27.º Vara conduziu o inquérito na 
Criminal do Rio, que primeira instância. 

O julgamento foi re- 
tomado após um pedi 
do de vista (mais tempo 

para análise) do minis 
tro João Otávio de Noro- 

nha. Os ministros João 

Otávio de Noronha, que 
abriu a divergência em 
relação ao relator, Rey 
naldo Soares da Fonse- 
ca, Ribeiro Dantas e Joel 
Ilan Paciornik votaram 
para anular todas as 
medidas autorizadas em 
primeira instância. 

Presidente da Petrobras terá que 
explicar preç 

A Comissão de Assun- 
tos Econômicos (CAE) do 
Senado aprovou ontem o 
convite para que o minis- 
tro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, e o 
presidente da Petrobras, 
Joaquim Silva e Luna, 
expliquem ao colegiado 
a política de preço dos 
combustíveis no país. À 
data da audiência públi- 
ca ainda não foi definida. 

Segundo o autor do 
requerimento, - senador 

| Ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, Otto Alencar (PSD), ini 
também foi convidado a prestar explicações cialmente a ideia era 

os aos senadores 
convocar Albuquerque 
e Luna, mas a pedido do 
líder do governo na Casa, 
senador Fernando Be- 
zerra (MDB), a solicita- 
ão foi transformada em 

convite. No documento, 
Alencar destaca que em 
2021 a estatal aumentou 
os preços da gasolina 11 
vezes, e do diesel, nove 
vezes. “No ano, a gasoli- 
na subiu 74% e o diesel, 
64,7%. É primordial a 
avaliação da política de 
preços dos combustíveis”, 
justificou o senador. E 

Decisão da Suprema Corte pela suspensão das. 
BB emencias já tem seis votos favoráveis no plenário 

A maioria dos mi- 
nistros do Supremo 
Tribunal Federal 

(STF) decidiu ontem 
manter a decisão in- 

dividual da ministra 
Rosa Weber que de- 
terminou a suspen- 
são da execução dos 
recursos das cha- 
madas “emendas do 
relator” relativas ao 
Orçamento da União 
deste ano. Além disso, 
no prazo de 30 dias, 
o Congresso e o Exe- 
cutivo deverão dar 
ampla — publicidade 
aos documentos que 
embasaram a distri- 
buição dessas emen- 
das nos exercícios de 

Em uma votação tensa, 
o plenário da Câmara dos 
Deputados manteve o tre- 
cho da PEC dos Precató- 
rios que altera a regra de 
cálculo do teto de gastos, 
que límita o avanço das 
despesas à inflação. Para 
manter o novo cálculo 
do teto, o governo preci- 
sava colocar 308 votos. O 
placar ficou em 316 a 174 
pela manutenção do texto 
do relator, deputado Hugo 
Motta — (Republicanos), 
depois de um trabalho 

if 
Até o presidente da Câmara, Arthur Lira, 

MM pressionou o “sim para ajudar o Governo Federal 

2020 e de 2021. 

Até o momento, 
além de Rosa We- 
ber, relatora da ação, 
seguiram o enten- 
dimento a ministra 
Cármen Lúcia e os 
ministros Luís Rober- 
to Barroso, Edson Fa- 
chin, Ricardo Lewan- 
dowski e Alexandre 
de Moraes. O julga- 
mento continua para 
a tomada de mais 
quatro votos. Na de- 
cisão que suspendeu 
esse tipo de emenda, 
Rosa Weber entendeu 
que não há critérios 
objetivos e transpa- 
rentes para a destina- 
ção dos recursos. E 

intenso do governo pai 
colocar o máximo de de- 
putados votando. Foi o 
maior quórum das vota- 
ções da PEC até agora: 492 
parlamentares. 

O próprio presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP), 
que tem a prerrogativa do 
cargo de não ser obrigado 
a votar, pressionou o “sim 
para ajudar o governo. In- 
tegrantes da base aliada 
reconheciam nos bastido- 
res que havia perigo de a 
mudança no teto cair, 

gt 

ato pre Ta 
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Pinhais pavimenta 3º fase 
da duplicação da Av. Maringá 

dad i 4 nt é à Estrada da Graciose Trecho 

Seguem dentro do 
cronograma os trabalhos 
de duplicação da terceira 
fase da Avenida Maringá. 
entre a Estrada da Gra- 

ciosa até as proximida- 
des do cemitério Jardim 
da Saudade, em um tre- 
cho de aproximadamen- 
te 750 metros. 

Realizada por empresa 
tercei om a fisé 

ação da Secreta 

Serão as UBSs Nanci Terezinha -Vila Ipanema, 
Flavio Cini - Primavera e Carlos Jess “Caiçara” 

(Semop), o trecho pró 
mo a Estrada da Graciosa 
receberá a pavimentação 
definitiva nos próximos 
dias, e logo será liberada 
para a circulação de veí 
culos. Junto com isso, são 
realizados os trabalhos 
no canteiro central e a 

Nesta quarta-feira, Acolhimento de En- 
dia 10 de novembro, fermagem; Ação de 
as Unidades Básicas educação pelo Núcleo 
de Saúde Nanci Tere- Ampliado de Apoio 
zinha - Vila Ipanema, a Saúde da Família — 
Flavio Cini - Primave-  NASF-AB; Realização 
ra e Carlos Jess “Cai- de testes rápidos; Afe- 

a RE cara” - Guarituba, es-  rição de pressão arte- 
perdi araiça tarão abertas das 17h  rial e glicemia; Consul- 
“No segundo trecho drenagem e reforço da antes de realizar a pavi- 2,8 milhões, oriundos de às 19h30, para aten- tas multiprofissionais 

desta fase as equipes e. base, em um segundo “mentação definitiva. O emendas parlamentares dimento exclusivo da e avaliação individual 
nalizam OS trabalhos de momento — construirão investimento nesta fase - do deputado federal Lui- população masculina. da saúde bucal com 

ão no sistema de meio-fio e a base final da duplicação é de R$ zão Goulart 8 Os  atendimen- ênfase na prevenção 
á tos realizados serão: do câncer bucal revis 

VENDO OLA 

E 
Concurso Miss 

Pinhais comemorou 

30 anos no sábado 
O Centro de Forma- — noite desábado (6) econ- 

ção dos Profissionais da . taram com a presença 
Educação (Cenforpe) re- prefeita Marli Paulino, a 
ebeu no último final de vice-prefeita Rosa Ma 
emana, mais uma edi- o deputado Federal Lui- | pa O SOLO E a 
jo do Miss Pinhais, que. zão Goulart, o presidente | [HE o do tocam apresentadas 38 pré candidaturas pública nomunicípio. —— convidadosdediversas áreas 

em 2021 comemorou 30 da Câmara Municipal, e A realização da Mostra etemas relacionados a ações 

anos. Além do tradicio- vereador Marcinho, os | Colombo divulga de Saúde Pública Municipal . em saúde pública. Ainda, ha- 
nal concurso de beleza vereadores Amaldo do foral a ad tr rodam Ed NULO E, q ora : a As a e faz parte da Diretriz 11 do trabalhos provenientes das do município, nesta noi- Vizinho Solidário, Car- | candidatos à direção Ph áe pipass ade ne 
te também aconteceram . linhos do Elisa, Fabricio 2021, definida pela Proposta . SUS" que estarão disponíveis 

oncursos Miss Broto Souza, Fernando Santos, | ET 42 escolas nº 76, da 12» Conferência no Canal do Youtube da Es- 

A Secretaria Municipal. objetivo de fomentar a pes- 
de Saúde de São José dos Pi- . quisa científica no munici- 
nhais, através da Escola de . pio. 
Saúde Pública, vai realizar Neste ano, excepcional- 
entre os dias 06 a 10 de de- . mente, o evento será reali- 
zembro, a HI Mostra Virtual. zado no formato virtual por 
de Saúde Pública. O objeti- . meio da plataforma Google 

Pinhais, Mister Teen e Filho e Renan Ceschin, Municipal de Saúde, com o. colade Saúde Pública 
Mister Pinhais. além de familiares dos | Na tarde desta segun- escolas as eleições terão Diulação 

Os eventos foram re- candidatos participantes | da-feira (08) a Comissão mais de uma candidatu- | 
alizados no Cenforpe na econvidados.M Eleitoral para o pleito ra, em outras 30 escolas, 

mma | que elegerá no próximo as eleições acontecem 
dia (24) os (as) diretores com candidatura única. 
(as) das escolas de Rede Em apenas uma das e: 
Municipal de Ensino do colas não haverá eleição 
município de Colombo visto que a única candi- 
anunciou a listagem com — datura inscrita, não cum- 
as homologações das pria o quesito do tempo 
candidaturas em 42 esco- em atividade na escola. 

y las municipais. Confira a lista pelo site 
j Ao todo foram apre- da prefeitura: http://por- 

1) ! f é sentadas 58 pré-candida-  tal.colombo.pr.gov.br/ 
E AG trdicicasal eoliconço che licleia, acdisceraie ds turas, sendo 55 deferidas downloads/Lista-O81121 BM púbiica Municipal acontece a cada dois anos 

À concursos Miss Broto Pinhais, Mister Teen eMister Pinhais | e três indeferidas. Em 12 pdfm 

Editora Jamal do Onibus 
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Cantor Marcio Juliano realiza Bom Dia Astral - Dirce Alves 

série de lives em novembro 
Após realizar turnê virtu- 

al, O cantor Marcio Juliano 
(foto) faz uma série de lives 
pelo Youtube |youtube.com/ 
marciojuliano), todas as 
quartas-feiras, às 19 horas, 
durante o mês de novembro. 
Nesta quarta, dia 10, a con- 
versa segue com o músico, 
clarinetista e arranjador 
gio Albach, diretor musical 
do projeto “Outro Samba”, e 
na sequência com a ilumi- 
nadora Nadja Naira, dia 17, € 
com o baixista Glauco Solter, 
dia 24. Mais informações 
imarciojuliano.com. br). E 

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

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

O Quociente de Inteligência 
Sigla para a expressão “QUOCHNTE de 
Inteligência", o Qlé um FATOR que mede 
o DESEMPENHO cognitivo de uma pes- 
soa a partir dos RESULTADOS obtidos 
em testes específicos, As ESCALAS de in- 
teligência em que se baseiam os TESTES 
de QI foram propostas, no início do sécu- 
o XX, pelo PSICÓLOGO norte-americano 
Lewis Madison Terman, da Universidade Stanford, na Califórnia. De acordo 
com os PARÂMETROS desenvolvidos por Terman, um resultado superior a 
140 indicaria GENIALIDADE, ao passo que um valor inferior a 70 sugeriria um 
RACIOCÍNIO lento. A inteligência média ficaria numa FAIXA entre 90 e 109. 
Os testes de QI, que logo se tornaram PADRÃO mundial de avaliação de capa- 
cidade COGNITIVA, levam em conta apenas o raciocínio lógico-matemático. 
Muitos cientistas, então, começaram a questionar essas MEDIÇÕES, já que 
existem outras formas de INTELIGÊNCIA, tal como a emocional e também as 
HABILIDADES artísticas, corporais, ESPACIAIS e sensoriais do serhumano. 
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Solução 

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) 9741-1419 — 
Programa Bom Dia Astral de segunda a sexta-fei- 
ra na rádio Cultura AM 930 das 07h às 08h. www. 
culturaS30.com.br - live facebook e instagram 
Dirce Alves jornalista. wwwdircealves.com.br 

Quem nasceu hoje- Nada escapa aos seus olhos 
devido a sua forte competência. A informação é 
muito importante para esse nativo. Cumpridor 
dos seus compromissos; cobrará das pessoas à 
sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e in- 
teligente. 

Alerta - Os aquarianos começam o dia no aler- 
ta, e a indicação é para ter cuidados redobrados 
neste período negativo. Precaução com negócios 
que exijam mudanças inesperadas. Não deixe a 
insegurança interferir na vida a dois. 

A fase é de mudanças nos negócios. Possibilida- 
des de conquistar o que esta buscando no setor 
de trabalho e finanças. Não seja autoritário com 
a família. Ótimo com seu amor. Alimente-se com 
equilíbrio €.629 M.0506 

Sua comunicação esta espontânea e com isso o 
trabalho e negócios se desenvolvem com sucesso. 
Colaboração para organizar as finanças. Em alta 
viagens e compras. Muitas emoções no lar e amor. 
CatgM 6293 

Cautela com parentes e vizinhos. Evite mal enten- 
didos com Sagitário « Aquário. Deixe as decisões. 
financeiras « profissionais para semana que vem. 
O amor deve falar mais alto. . 981 M.3158 

Ped que ode eloa cu comem de negam e 
trabalho. Conquistas financeiras A família precisa de. 
atenção. Siga a sua intuição Proteção do seu amor Vê 
na realiza suas esperanças. 553 M. 4980 

Fase que muda o rumo do trabalho e até a profis. 
são. Mas, há sucesso em questões materiais Vênus. 
protege suas finanças, o relacionamento familiar e 
afetivo, Estabilidade emocional. €. 830 M. 7674 

Você passa por um bom período e suas ideias serão. 
bem recebidas no trabalho e no lar. Notícias favo- 
ráveis sobre finanças. Esta na hora de explorar sua 
criatividade e realizar mudanças. Amor feliz. C. 194 
M5748 

O Sol em Escorpião traz energias favoráveis para 
realizar novos negócios, incluindo compra de imó- 
velecarro.Usuírua da harmonia com a família Seu 
charme e simpatia falam mais alo. €.065 M..2519 

Seus planos encontram respaldo para conquistar a 
estabilidade profissional e fnanecira Une suas ha- 
tilidades para novos negócios. À família transmite 
segurança. Amor com muita paixão. C-279 M. 1284 

Use a rotina em questões financeiras Suas relações. 
correm riscos por esa da teimonia Lite desenten- 
“imentos com seu amor. Desfavorável para 
compras e mudanças no trabalho €. 402 M.6367 

“Você terá apoio as mova dias sobre anças e negó- 
ciosda família À Lusesta no seusigno eo faz mais par 
icipatvo nos asuntos do trabalho. Novas conquistas. 
no amor, pode ser de Câncer. C.S16M.0439 

Nesta fase você tem Vênus na sua desfavorável 12- 
casa e, hoje também a Lua Acredite em conselhos e 
fique atento para evitar problemas familiares eno se 
tor financeiro. Amor complicado.C. 740 M. 9091 

Receberá o apoio que necessita no trabalho. Cres- 
cem as chances demelhorar seus ganhos. O Sol ele- 
va sua ambição e agita seu lado financeiro. Amor 
com intensidade, carinhos e sexualidade C.337 M. 
8826 

Sil 
TEDOUAVIDA 
(SBT) -21m15. 
Esther percebe pela transmissão 
da jogo que o marido está com « 
neto. Emesto está fazendo tod 
o possível para enganar Horári 
com à empresa. Helena mares 
“um encontro com Pedro, No ca. 
minho, Helena perde o control 
do carro e sofre um acidente. 

NOSTEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Lupita e Batista acodem Quin. 
zinho. Cândida prevê a aprost 
mação de Zayla e Tonico, Luis 
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 Vi. 
tória as armações de Quinzinho. 

PEGA PEGA 
(GLOBO) - 19h35 
Dom aflema a Madalena + 

a Antônia que descobriu q 
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 lem. 
brar do atropelamento qu 
causou. Ravi é acusado de rou 
bo e detido equivocadamen. 
te, Renato é pego por policiais 
depois de comprar drogas ná 
apartamento de Rui, Christiar 
se desespera ao saber o valor di 
fiança para tirar Ravi da cade 
dress ds caps das nelas 
clima então meios a mudança em 
at prio das emo 

EEE 
Divulgação 

'Sem Reservas” 
éofilme da 
'Sessão da 
Tarde' de hoje 

Kate Armstrong é a chef 
de um sofisticado restau- 
rante de Manhattan. Ele 

seu trabalho com 
iedade, o que faz 

com que as pessoas ao seu 
redor se intimidem com 
seu jeito. Sua natureza 
perfeccionista é colocada 
à prova quando é contra- 
tado Nick, um animado 
subchef que tenta alegrar 
atodos na cozinha e gosta 
de ouvir ópera enquanto 
trabalha. A Sessão da Tar- 
de começa às 14h55, na 
RPCTV Globo. E 

Edãcea normal do rita 
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Ministro diz que preço do 
petróleo vai subir mais 
Para Bento Albuquerque, desvalorização do real é uma das causas 

Marcio Casa je /48 
oa [ 

Desses ses serei 
em todas as casas lotéricas do país e pela internet 

Mega-Sena pode pagar 
hoje o segundo maior 
valor do ano, R$ 90 mi 

A Mega-Sena pode 
pagar hoje R$ 90 
lhões. O prêmio acu- 
mulado para o concur- 
so 2,427 já é o segundo 
maior do ano. O pri- 
meiro foi sorteado em 
29 de maio, em que 
duas apostas simples, 
de Maceió (AL) e São 
Paulo (SP), dividiram o 
prêmio de R$ 94,6 mi- 
lhões. O sorteio será re- 
alizado a partir das 20h 
(horário de Brasília), no 
Espaço Loterias Caixa, 
localizado no Terminal 
Rodoviário do Tietê, 
em São Paulo (SP), com 
transmissão ao vivo pe- 
las redes sociais das Lo- 

terias Caixa. 
O valor de uma 

aposta simples na 
Mega é de R$ 4,50. As 
apostas podem ser fei 
tas até às 19h de hoje 
em todas as casas lo- 
téricas do país e pela 
internet. Caso apenas 
um apostador leve o 
prêmio de R$ 90 mi- 
lhões da faixa principal 
e aplique todo o valor 
na Poupança da Caixa, 
poderia sacar o rendi 
mento mensal de R$ 
396 mil, Se preferir in- 
vestir em imóveis, o va- 
or seria suficiente para 
comprar 20 casas de R$ 
4,5 milhões cada. E 

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer- 
que, disse ontem que o 
preço do petróleo deve 
subir mais com a chegada 
do inverno no Hemisfério 
Norte e 0 consequente 
aumento do consumo. 
Em audiência pública das 
comissões de Infraestru- 
tura e temporária para 
discutir as causas da crise 
energética do Senado, ele 
justificou a alta de pre- 
gos dos combustíveis em 
2021. “Por que houve au- 
mento? Principalmente 
pela alta do petróleo, 60% 
só em 2021, e com ten- 
dência, com a chegada 
do inverno no Hemisfério 
Norte, de subir um pou- 
co mais”, declarou Albu- 
querque. 

Aos senadores, Albu- 
querque destacou que, 
embora a produção de 
petróleo no Brasil tenha 
aumentado em 2021, no 
estante do mundo ela 

diminuiu, o que teria ge- 

Mem o 
Albuquerque: “Sendo uma empresa pública de economia mista, a Petrobras 
não pode sofrer Interferência do governo na fixação dos preços dos combustíveis” 

rado uma crise de oferta 
e demanda. Ao citar 0 
preço do barril de petró- 
leo, outro fator destacado 
pelo ministro para a alta 
da gasolina e do diesel foi 
a desvalori 
em compara 
“O preço saiu de USS 66, 
em janeiro de 2020, e o 

valor subiu, hoje está em 
USs 8, é formos ver a 

desvalorização cambial, 
odólarsaiu de R$ 4 em ja- 
neiro de 2020 e hoje está 
em R$ 5,55. Isso tudo leva 
a aumento nos preços 
dos combustíveis”. 

Albuquerque - defen- 
deu à atual política de 

preços e negou interfe- 
rência do governo fede. 
ral neste setor da Petro: 
bras, Ele lembrou qu 
sendo uma empresa pú 
blica de economia mista, 
a estatal não pode sofrer 
interferência do gover. 
no na fixação dos preços 
dos combustíveis. E 

EAD ORAGO 

FECOMÉRCIO PR 

Dia do Empreendedorismo Feminino 
No dia 19 de novembro é comemorado o Dia Internacional do Empre 

Senac PR, por m 
gócios (CMEG), homer 

Para celebri 
Empreendedora e G 

o Sistei comércio 

simultâneo nas 22 cidades que possuem a CMEG. 
A data foi criada como um incentivo às mulheres que criam e comandam 

ano, com pandemia e outras dificuldades, a 
data servirá para refletir sobre os avanços e desafios que estão por vir. 
seus próprios negócios. Nes 

Tive O) 

Centro, Curitiba Portão e Maringá estão com matrícul 
nomia, Gestão e Tecnologia da Informação. 

Com infraestrutura moderna e professores reconhecidos no mercado de trabalho, o diploma 

da Câma 

de nível superior pode ser conquistado em até dois anos e meio, 

Acesse o site www. pr. sei 
descontos que o Senac PR tá ofertando. 

Faça Senac. Faça a diferença. 

Rita Enereab oo fria 

br/faculdade e descubra as condições de 

Butantan afirma que 
Coronavac é segura para 
crianças e adolescentes 

indedorismo Feminino. 
da Mulher 

rsas empresárias em 

Eco 

O Instituto Butantan di- 
vulgou ontem novos dados 
sobre a segurança da vacina 
Coronavac para prevenir a 
Covid-19 em crianças e ado- 
lescentes. Segundo o institu- 
to, resultados preliminares 
de ensaios clínicos de fase 3 
que estão em curso na África 
do Sul, no Chile, na Malásia 

ipinas comprovaram 

Os testes, que ocorrem 
desde outubro, envolveram 
2.140 pessoas com idades de 
6 meses a 17 anos. As pes- 
quisas devem — prosseguir 
para avaliar a segurança dz 
vacina em bebês de 6 meses 
a 3 anos. Os estudos foram 

coordenados pela Sinovac, 
farmacêutica chinesa res. 
ponsável pela criação dz 
Coronavac, e parceira do Bu- 
tantan no desenvolvimento 
da vacina no Brasil. M 

qui 

Testes da Coronavac envolveram 2.140 pessoas. 
voluntárias com idades entre seis meses e 17 anos. 


