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Curitiba prorroga bandeira 
amarela por mais 15 dias 

Em bandeira amarela há 134 dias, Curitiba mantém medidas restritivas de combate à 
pandemia de Covid-19 na cidade e prorroga as regras atualmente vigentes por mais 15 dias. 

O uso de máscaras continua obrigatório em locais públicos. (Página 5) 

Assembleia 

debate obras 

não realizadas 

pelo pedágio 
Um estudo contratado pela Assembleia Legislativa 
será apresentado em audiência pública. Técnicos 
da Universidade Federal do Paraná mostram um 
diagnóstico dos problemas, passivos estruturais e 
possíveis litígios das atuais concessões nas rodovias 
paranaenses. ( ina 3) 

Festival de Teatro de 
Pinhais começa hoje 

(Página 10) 

tp Athietico 
treina no 
Uruguai para 
a decisão 

(Página 6) 

Coxa 
terá 30 mil 
torcedores no 
domingo 

(Página 6) 
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PRF realiza apreensão 
recorde de cocaína 

A Polícia Rodoviária Federal efetuou ontem a maior apreensão de cocaína da 
história da corporação no Paraná. Ao abordar um caminhão baú que saiu de 
Foz do Iguaçu foram encontrados 966,5 kg de cocaína. (Página 4) 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“O segredo da 

felicidade é 
encontrar a nossa 

alegria na alegria 
dos outros. 

Alexandre 
Herculano 

Instituto 
Verificador de 
Comunicação 
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ES 
Salários de 

servidores e eleições 
hefes do Execu- 
tivo de vários Es- 
tado e até mesmo 

ente da Repú- 
anunciaram nos 

últimos dias reajuste 
salarial para os servido- 
res públicos. Em outras 
circunstâncias seria u 
anúncio normal de fi 
al de ano, no entanto, 

vivemos um período em 
que a epidemia deu uma 
folga e a economia ain 
da ensaia uma recupe 

ração. Mas é apenas um 
ensaio ainda — o desem 
prego continua alto e a 
inflação come a renda 
do brasileiro comum. 

Ou seja, a economia 
ainda não saiu da UTI 
e a grande despesa do 
poder público continua 
sendo a folha de paga 
mentos do funcionalis- 
mo. De maneira corre 
ta, não há espaço para 
reajuste — não está se 
discutindo o mérito da 

questão, o funcionalis- 
mo até pode merecer, 
mas é uma questão or- 
camento. 

Mas na outra ponta, te- 
remos eleições em 
os nossos governantes 
precisam trabalhar para 
se reeleger. A satisfação 
dos servidores sempre 
foi uma referência funda- 
mental de popularidade. 
Portanto, o orçamento 
terá que ceder, por bem 
ou por mal. E 

Quina 
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-65, 
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NONO BEBO ROO DADA 

IMAGEM DO DIA 

Um incêndio de grandes 
proporções atir 
o Parque do Cocó, em 
Fortaleza, espalha 
fumaça e m pó 

os da capital diversos b 
cearense 

O sa 
WhatsApp ganha atalho 
para mandar dinheiro pelo teclado 

O WhatsApp 
anunciou ontem 
que o atalho para 
enviar — dinheiro 
pelo aplicativo 
agora está dispo- 
nível para todos. 
Identificado pelo 
símbolo de “R$”, 
o recurso já vinha 
sendo testado em 
versões beta do 
aplicativo. O botão está 
localizado na barra “co- 
lada” ao teclado, ao lado 
dos ícones de enviar uma 
imagem ou gravar uma 

Editora Jornal do Ônibus Ltda - EPP CNPJ 11 
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áudio. mensagem de 
Para utilizar o atalho, os 
usuários precisam estar 
cadastrados no serviço 
de pagamentos do What- 
sApp. 

5.258/0 

A novidade, por ou- 
tro lado, está sendo dis 
tribuída — gradualmente 
para todos os usuários do 
aplicativo para Android 
e OS. O atalho não eli 

mina, porém, o 
caminho anterior. 
No iOS os usuários 
podem selecionar 
o botão “+” (mais) 
e escolher a opção 
Pagamento”; já 

no Android, a fun 
ção está dispont 
vel selecionando o 
ícone de clipe de 
papel. Para utilizar 

o serviço de pagamentos 
do WhatsApp, os usuários 
também precisam atrelar 
sua conta bancária ao Fa- 
cebook Pay. M 
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Dúvidas sobre 
sintomas do 
coronavírus 

Ligar 192 

(41) 3330-4414 

(41) 99117-3500 

0800-6444414 

Precisando 
conversar? 
Serviço de escuta 
e acolhimento - 
TelePaz 

Atendimento 
telefônico com 
psicólogos 

3350-8500 
Atendimento 
à população 

3350-8200 
Atendimento aos 
funcionários públicos 
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Estudo apresenta problemas 
deixados pelo pedágio no PR 

estradas deixam 

Um estudo contrata- 
do pela Assembleia Le- 
gislativa do Paraná será 
apresentado na próxima 
terça-feira (23), durante 
uma audiência pública da 
Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio. Técnicos do 
Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestru- 
tura, da Universidade Fe- 
deral do Paraná (UFPR), 
realizarão a apresenta: 
ção do documento que 
mostra um diagnóstico 
dos problemas, passivos 
estruturais e possíveis li 
tígios das atuais conces- | 
sões nas rodovias para- 

LZ 
O estudo vai apontar as obras que deixaram 
À de ser realizadas pelas concessionárias 

naenses. 
Os deputados que inte- 

gram a Frente Parlamen- 
tar sobre os Pedágios da 
Assembleia se reúnem 
há mais de um ano com 
a população para discu 
tir a nova modelagem de 
concessões — rodoviárias 
proposta pelo Governo 
Federal 

A cobrança nas praças 
de pedágio do Paraná se 
encerra na próxima se- 
mana, no dia 28 de no 
vembro. Por cerca de um 
ano, não haverá recolhi 
mento de valores nas es- 
tradas paranaenses. E 

EA ROEDOR 

DER lança edital para contratar 
guincho para Anel de Integração 

O Departamento de Es: 
tradas de Rodagem do Pa 
raná (DER/PR) publicou 
nesta quinta-feira (18) 
um edital para contratar 
os serviços de guincho 

foi uma determinação do 
governador Ratinho Ju 
nior para o período após 
os pedágios, que estamos 
cumprindo, trazendo o 
serviço de guincho mecá. 

O comércio farmacêutico precisa 
BM Ge socorro para parcelar as dívidas 

Farmacêuticos pedem 
mudanças no ICMS 

Enquanto tramita na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná o projeto do Go- 
verno do Estado que trata 
do parcelamento do ICMS 
sobre medicamentos e 
produtos farmacêuticos, 
criando um programa 
de parcelamento incenti 
vado de débitos fiscais, o 
deputado Michele Capu- 
to (PSDB) promoveu uma 
audiência pública remota 
nesta quinta-feira (18) para 
ouvir os representantes do 
SINDIFAR (farmacêuticos), 
do SINDIFARMA (comer. 
cio varejista), do Conselho 
de Farmácia, da Associa- 
ção das Farmácias e da 
OAB que, de acordo com o 

Para Caputo, o proje 
to do Governo precisa sei 
analisado também pelo se 
tor farmacêutico para que 
a proposta seja apresenta 
da de forma transparente. 
“Coma participação efetiva 
dos legítimos representan. 

s” do setor farmacêutico, 
a Assembleia cumpre seu 
papel. Já fizemos outras 
audiências anteriormente 
e o resultado foi positivo, 
evitando que o ICMS fosse 
cobrado com base no pre 
co máximo ao consumidor, 
que nenhuma farmácia do 
Paraná pratica”, lembrou. 
“Temos situações de 

outros estados como São 
Paulo e Santa Catarina, que 

nos muito avançadas mecânico nas rodovias 
estaduais e federais do 
Anel de Integração após 
o término dos pedágios. 
O investimento previsto 
é de R$ 105.226.488,00, 
com prazo de duração de 
um ano. 

“Garantir o atendi 
mento ao usuário com 
problemas nos seus car 
ros e manter 0 tráfego de 
veículos fluindo em nos. 
sas principais corredores 
logísticos, sem prejudicar 
o setor produtivo. Essa 

nico leve e pesado em to- 
das as rodovias, estadu: 
e federais, após o fim dos 
pedágios”, afirma o secre- 
tário de Infraestrutura e 

dro Alex. 
“Atender nossas rodo: 

vias estaduais era uma 
certeza, mas agora con 
seguimos incluir as fede- 
rais também, graças a um 
novo convênio de delega 
ção com o Dnit, que não 
realiza esse tipo de servi 
ço”, acrescenta. E E O serviço estará disponível enquanto 

outras concessionárias não assumirem 

Moro busca se consolidar como 3º via 
Na busca por se 

consolidar como uma 
opção na disputa pre- 
sidencial do ano que 
vem, 0 ex-juiz e ex- 
-ministro da Justiça 
e Segurança Púb) 
Sérgio Moro, apre- 
entou uma creden- 

cial importante, Moro 
anunciou na madru- 
ada de quarta que 

a discussão sobre os 
rumos da economia 
baliza suas conver- 
sas e que tem o ex- 

madrugada ao pro- 
grama Conversa com 

1 - quando admitiu 
pela primeira vez que 
pretende mesmo dis- 
putar a Presidência 
da República em 2022 
-, Moro indicou a di- 
retriz econômica que 
quer adotar em sua 
candidatura como 
parte do esforço para 
atrair outras forças do 
centro político. 

Nas conversas que 
manteve nos últimos 

presidente do Banco meses com lídere 
Central Affonso Celso políticos, economis- 
Pastore sono, um de tas e empresários, o us conselheiros. ex-juiz símbolo da Ao citar publica- Ope pai fá o peração Lava Jato 
mente O ne ae foi questionado sobre n a, ui s Pq Mr temas além da agenda mais respeitados do anticorrupção. & 
País, em entrevista na É oro fntou de temas que vão além do combate à corrupção 

parlamentar, “têm muito a jul 
contribuir no processo”. *, completou. 

Papel eliminado 
Enquanto algumas Assembleia Legislativas 
pelo país ainda debatem formas de acabar 
com o uso do papel nos trâmites adminis- 
trativos e legislativos, isso já é uma realida- 
de, desde 2019, na Assembleia Legislativa 
do Paraná, que fez a sua parte para a redu- 
ção de recursos públicos e para promover 
a sustentabilidade. Em agosto de 2019 foi 
implantado no Legislativo paranaense o 
Sistema Eletrônico de Informação (SEI). 

De olho no 13º 
O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) 
fez uma auditoria sobre o pagamento do 
13º salário a servidores de órgãos e de uni- 
versidades estaduais. Segundo a análise, 
há ausência de relatórios ou insuficiência 
de informações de apuração dos valores 
médios dos pagamentos, com exceção da 
Unioeste. Outra constatação é a falta de 
uniformização no cálculo do 13º salário 
pelas universidades estaduais. 

Entrevista com Barros 
O líder do governo na Câmara Federal é o 
convidado do “Amarelas On Air”, progra- 
ma de entrevistas da revista Veja. No sexto 
mandato na Câmara, Barros é um dos um 
dos principais interlocutores do presidente 
Jair Bolsonaro no Congresso. A entrevista 
será transmitida na segunda-feira (22), a 
partir das 19h, em todos os canais digitais 
deVEJAM 

fara fara cho Cd 
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PO Caixas com cigarros paraguaios foram 

Cerca de 550 mil 
maços de cigarro con- 
trabandeado foram 
apreendidos pela Polí- 
cia Rodoviária Federal 
(PRF) em Guaíra, no 
Oeste do Estado. À apre- 
ensão ocorreu na noite 

de quarta-feira (17), por 
volta das 21h. A PRE in- 
formou que deu ordem 
de parada a um homem 
que dirigia um cami- 
nhão bitrem. O veículo 
parou a cerca de 100 
metros dos policiais, e o 
motorista, conforme os 

agentes, fugiu do local 
por uma região de mata. 

Dentro dos semirre- 
boques, segundo a PRE, 
foram encontrados cer- 
ca de 550 mil maços de 
cigarro contrabandea- 
do do Paraguai, Ainda 
segundo os. policiais, 
o veículo estava com 
placas falsas. A carga 
foi encaminhada para a 
Receita Federal de Gua- 
fra (PR). Até a publica- 
ção desta reportagem, 
o homem não foi loca- 
lizado.m 

O projeto Caixa 
d'água Boa, desenvol- 
vido pelo Governo do 
Estado, já beneficiou 
quatro mil famílias em 
143 municípios para- 
naenses. Só neste ano, 
1,8 mil famílias de 64 
cidades foram alcança- 
das pelo projeto, que é 
coordenado pela Secre- 
taria de Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf), em 
parceria com a Sanepar. 

No projeto, a Sane- 
par disponibiliza uma 
caixa d'água e um kit 

de instalação para as 
famílias em situação 
de vulnerabilidade so- 
cial. A Sejuf oferece 
subsídio financeiro de 
R$ 1 mil para viabili- 
zar a instalação e tam- 
bém o treinamento de 
como instalar. “O pro- 
jeto Caixa d'Água Boa 
tem muita importância 
dentro dos esforços do 
governo para atender 
as famílias em situação 
de vulnerabilidade so- 
cial”, disse o secretário 
Ney Leprevost. E 

Só neste ano, 1,8 mil famílias de 

Rima tonal do Creio 

A Gs cidades foram beneficiadas pelo projeto 

Sexta-feira, 19 de Novembro de 2021 - edição. Estado 

PRF apreende quase 1 tonelada 
de cocaína em caminhão 

scondida em fundo falso no teto do baú 

A Polícia Rodoviária 
Federal efetuou ontem a 
maior apreensão de co- 
caína da história da cor- 
poração no Paraná. Ao 
abordar um caminhão 
baú que seguia de Foz do 
Iguaçu para São Paulo e 
Rio de Janeiro, os poli- 
ciais rodoviários foram 

surpreendidos pela fuga 
do motorista, que aban- 
donou o veículo e não foi 
mais encontrado. Num 

compartimento  secre- 
to, instalado no teto do 
baú, foram encontrados 

66,5 kg de cocaína. 
A PRF solicitou apoio 

da Polícia Federal (PF) 
e dos Bombeiros, que - dos policiais no posto, o que já era alvo de mo- daguari. Na sequência, 
abriram o fundo falso suspeito fugiu e não foi - nitoramento da Polícia a ocorrência será enc: 
para ter acesso aos table- localizado. O caminhão Federal, minhada para a Polícia 
tes da droga. De acordo transportando A droga foi levada ao Federal de Maringá, no 
com a PRE com chegada sofás e foi abordado por- posto da PRF de Man- Noroeste do Estado. E 

Bombeiros abriram compartimento no teto do baú para que os policiais acessassem a droga 

BEAN OEA 

Detran, PM e PRF 

iniciam Operação 
Pré-Verão 2021 
Começa hoje o ca- haja imprevistos 

lendário de ações edu- As blitze educativas 
cativas da Operação ocorrerão em dez pon- 
Pré-Verão 2021 - Juntos tos do Estado, nos di 

do De- 19 e 27 de novembro « 
partamento de Trânsito 3 € 11 de dezembro. As 
do Paraná (Detran-PR), ações serão às sextas: 

-feiras no período da 
E rmeeeçem , lime | tícia Militar do Paraná tarde, das 15h às 16h30, 

| ficunião contou com a presença de representantes do | (pMpR) e à Polícia Ro- e aos sábados pela ma: 
E doviária Federal (PRE). nhã, das 10h às 11h30 

Serão realizadas aborda- — As cidades participantes 
DER, Dnit e polícias | gensa veículos e moto. são Paranavai, Guaíra 

o z cicletas para orientações Foz do Iguaçu, Casc: 
definem tráfego nas | |c iniormações sobre os. vel, Pato Branco, Gua. 

2... cuidados — necessários rapuava, Ponta Grossa, 
praças de pedágio antes de se fazer uma Maringá, Londrina e 

viagem, para que não Curitiba. 8 
O Departamen- Cada praça deverá ser 

O) to de Estradas adaptada para garantir 
de Rodagem a passagem dos veículos 

do Paraná (DER/PR) se sem gerar congestio- 
reuniu nesta semana namentos é com segu- 
com representantes do rança. Isso inclui o blo- 
Departamento Nacio-  queio das cancelas que 
nal de Infraestrutura de não serão mais utiliza- 
Transportes (Dnit), Po. das, retirada de equipa- 
lícia Rodoviária Federal mento nas passagens 
e Polícia Rodoviária Es- que ficarão liberadas, 
tadual para discutir os instalação de ampla si- 
planos de canalização nalização informando 
do tráfego nas praças de e orientando o usuário 
pedágio, com o fim dos quanto às novidades, e 
contratos do Anel de In demais mudanças ne- 
tegração. cessái 

Dindlgação! Dera 

BE sis ciucasvas ocorerão em der pontos do Estado 
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Curitiba prorroga bandeira 
amarela por mais 15 dias 

Em bandeira amarela 
há 134 dias, Curitiba man- 
tém medidas restritivas de 
combate à pandemia de 
covid-19 na cidade e pror- 
roga as regras atualmente 
vigentes por mais 15 dias. 
A decisão foi tomada pelo 
Comitê de Técnica e Ética 
Médica da Secretaria Mu- 
nicipal da Saúde de Curi- 
iba, 
(7AD. 

O uso da máscara conti- 
nua obrigatório em espaços 
de uso público ou de uso co- 
letivo. Também foi mantida 
a regra que proíbe o consu- 
mo de bebidas alcóolicas 
em vias públicas, salvo em 
feiras livres e de artesanato. 

BEE Os usuários precisam ficar 
BB aientos para tero cartão carregado 

Mais 18 linhas de Ont- Juntas, têm 6.011 passa- 
bus de Curitiba passarão — geiros pagantes por dia. 
a ter pagamento exclu- Atualmente, mesmo 
sivo com cartão-trans- aceitando dinheiro, o 
porte, a partir de 27 de cartão já é o principal 
novembro. Considerado meio de pagamento nes- 
mais prático e seguro, o sas 18 linhas, segundo a 
cartão-transporte ajuda Urbanização de Curitiba 
a dar velocidade no em- (Urbs), que administra 
barque, além de diminuir o transporte coletivo na 

| a circulação de dinheiro cidade. Do total de pas- 

nesta quarta-feira 

Após análise dos dados [MB A máscara continuará sendo exigida em locais públicos nos veículos, o que inibe  sagens, 55,80% são pa- epidemiológicos da última assaltos e roubos. gas com cartão usuário. 
semana (de 10 a 16 de no- ficou em 1,35. É a melhor O número diário de ca- também apresentou redu- As 18 linhas atendem. Trata-se de uma mudança 
vembro), à pontuação da pontuação alcançada des- sos novos apresentou que- — ção no mesmo período, de as regiões do Boa Vista, que velo para ficar”, lem- 
bandeira que define as res- — de o lançamento do painel da de 29,9% nos últimos 50%. Também teve queda Cajuru, Boqueirão, Pi- bra o presidente da Urbs, 
trições de funcionamento avaliativo da Secretaria 14 dias. O número de óbi-. de22,6% onúmerodecasos  nheirinho, CIC e Portão. — Ogeny Pedro Mala Neto, 
das atividades na cidade Municipal da Saúde. tos por data de divulgação . ativos. & 

Acompanhe o 
trabalho da 
Assembleia 
Legislativa. 
No site, nas redes 

sociais e na TV. 

Fique por dentro das sessões plenárias, 
audiências públicas e muito mais. Sintonize a TV 

Assembleia nos canais 10.2 da TV Aberta e 16 da 

Claro/NET, acesse o site ou as redes sociais. 

[=] [=] assembleia.pr.leg.br 
— instagram.com/assembleiaparana 

oi bo comandada ASSEMBLEIA 
[alia iuiiitercomvassemblela:pr LEGISLATIVA 

DO PARANÁ 

dirora oral do Cn 
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CEC VERDÃO 

Coxa terá 30 mil torcedores 
para duelo contra CSA. 
Alviverde briga pelo título 

Após confirmar o aces- 
so, agora, o Coxa segue em 
busca do título da Série B 
do Campeonato Brasilei-  retoria manteve a promo- 
ro e vai poder contar com ção dos sócios poderem 
o apoio de mais de 30 mil. levar dois amigos e quem 
torcedores no Couto Pe- adquiriu à entrada para o 

ara manter viva a jogo diante do Brasil-RS 
idade de levar para . tem passe livre para o con- 

última rodada disputa pela. fronto contra o time alago- 
taça. O Verdão está com 64 ano. 
pontos, doisamenosqueo Outra notícia para a tor- 
Botafogo, que lidera neste - cidaéaliberação para 3 mil 
momento. associados acompanha- 

O Coritiba enfrenta o rem o treino do próximo 
CSA no próximo domin- sábado, às 16 horas. Quem 

go, às 16 horas, já a equipe - tiver interesse deve con- 
carioca encara O Brasil de - firmar a presença na área 
Pelotas, fora de casa, no exclusiva do sócio pelo site 
mesmo dia e horário. do clube e também levar 

Os ingressos para setor sua carteirinha. 

da Série B do afog 
Dicgação! Cida 

O Coritiba enfrenta o CSA 
no próximo domingo, às 16 horas. 

DONO BBB OO 

) 

| Prates aten opeimeiro 
“compromisso foi a recuperação física 

Athletico segue 
preparação para 
encarar o Bragantino 

O Athletico Parana- 
ense realizou, na manhã 
desta quinta-feira (18), 
o primeiro treinamento 
em solo uruguaio com 
foco na final da Conme- 
bol Sul-Americana. A 
atividade foi realizada no 

tádio Luis Franzini, do 
Defensor. 

Para alguns atletas, o 
primeiro — compromisso 
foi a recuperação física. 
já com a bola rolando, 
Alberto Valentim coman- 

dou sessões de orienta- 
ção técnica e tática. Além 
disso, os jogadores trei: 
naram bolas paradas e 
finalizações. 

Nesta sexta-feira (19), 
o grupo volta aos traba- 
lhos, novamente no Es- 
tádio Luis Franzini. No fi- 
nal da tarde, o elenco tem 
mais um compromisso, 
que será o reconheci 
mento do Estádio Cen- 
tenário, palco da grande 
final de sábado (20) 8 

ia RoN io fia 

Renato Gaúcho espera 
ter força máxima para 
a Copa Libertadores 

A estratégia de Renato 
Gaúcho no Flamengo vai 
dando certo e o time está 
crescendo na reta final 
para a decisão da Liber 
tadores. Apesar do foco 
na grande final contra 
o Palmeiras no dia 27, o 
Rubro-Negro vem conse 
guindo rodar o elenco no 
Brasileiro e apenas um jo- 
gador considerado titular, 
o zagueiro David Luiz. No 
segundo tempo, Renato 
promoveu o retorno de 
Filipe Luís aos gramados 
após semanas afastado 

tra o Corinthians no Ma: 
racanã, o time entrou em 
campo com lesão, com o 
objetivo de dar ritmo de 
jogo ao lateral-esquerdo. 

“A gente soltou o Filipe 
e ele foi bem. É a mesma 
preocupação que temos 
com o Pedro, com o Caio, 
o Arrascaeta. Quem vai 
nos passar confiança é o 
próprio jogador. Se nos 
passar confiança, fizer 
toda a rotina de treina- 
mento, aí a gente solta 
eles contra o Internacio- 
nale o Grêmio”, afirmou o 
treinador em sua coletiva 
pós-jogom 

por conquistar vitórias. 
Nesta quarta-feira, con- 

Divulgação 

O Rubro-Negro consegue rodar o elenco no 
Brasileiro para ter os atletas bem para a Libertadores 

Ascinco 
mais do Capitão 

Capitão Hidalgo 

nesta quinta visando seu pró- 
ximo jogo no Brasileirão. No 
sábado, a equipe enfrenta a 
Chapecoense fora de casa, às 
19 horas (de Brasília), pela 34º 
rodada do campeonato. 

Após O início das ativida 
des com o aquecimento, o 
elenco fez um exercício de in 
tensa movimentação de posse 
de bola, trabalhando a pres- 
são pós-penda e finalizações 
em campo reduzido. Na se 
quência, com o gramado am- 

TAP) Instituto dos Advoga- 

horas. Atualmente a Ordem 

tes. À situação não será boa 
para a dupla ATHLETIBA, 
até porque já se sabe que as 
duas forças do futebol pa- 
ransense vão se utilizar de 
jogadores da base. Não sei 
de ontem surgiu essa pro- 
posição, somente ouvi dizer, 
queum dos times do interior 
disse que a competição fica- 
ria mais interessada. Deve 
ser uma agremiação quenão 
tem condições de contratar 
mais jogadores, 

De repente as coisas vão 
acontecendo depois que 
iniciei no mundo do digital 
pela minha emissora, Rádio 
CWB News. Contratado fui, 
para comentar jogos exclusi-| 
vos do Santos FC, pela Rádio 
News-Santos EM 1029, onde 
inicieina última quarta-feira 
comentando, Santos e Cha- 
pecoense, ao lado de Jarbas. 
Duarte, Walter Correia e Ca- 
rol Duarte. 

Lembre-se que: O melhor 
davidaé sua história 

pliado, os jogadores treinaram 
a organização defensiva com 
foco nas transições e na def 
sa em inferioridade numérica 

Os treinamentos foram en 
cerrados com complemes 
específicos por setores com 
chutes a gol e cruzamentos. 

O Tricolor volta ao CT Lui 
Carvalho na manhã dest 
ta para finalizar a preparação 
antes de embarcar para Cha- 
pecó. O Grêmio ocupa a 18 
posição do Brasileiro com 32 
pontos, sete de distância para 
o primeiro clube fora do 74 



Geral Sexta-feira, 19 de Novembro de 2021 - edição 3.755 

Desmatamento passa de 
13 mil km? na Amazônia 
Dados são do período entre agosto de 2020 e julho de 2021 

Queimadas vêm sendo registradas com frequência 
cada vez maior em praticamente todo o bioma amazônico 

ejulho de2020.Umaalta Prodes apontou 14.286 
Na edição anterior, de 22% entre os dois re- — km? desmatados. 

o número foi de 10.851  latórios. É a maior área Amaior taxa na série 
mê entre agosto de 2019 desde 2006, quando o histórica foi registrada 

O EMPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
DE ATÉ R$ 450,00 POR MÊS. 

35 MIL JOVENS 
BENEFICIADOS 

CADASTRE SUA EMPRESA: WWW.CARTAOFUTURO.PR.GOVBR OU LIGUE (41) 3210-2818. 

Fonte ce recurso; Fundo dd infância ncia (FIA) e Fundo Estadual e Combate 

Drnlgação Cieenpeaes 

em 2004, quando 27 
mil km? de área des- 
matada foram regi 
tradas pelo sistema. E 

grupor3a com [RGTN 7 

Balanço da operação foi apresentado ontem 
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Operação atende 
mais de 16 mil idosos 
vítimas de violência 

violência contra idosos 
e mobilizou as polícias 
civis e militares de todo 
o país, com exceção do 
Estado da Bahia. Na mé- 
dia, foram atendidos 485. 
idosos. por dia durante 
esse período. Segundo o 
MISP, a ação abrangeu 
2.788 municípios. brasi- 
leiros, com a apuração 
de 14.908 denúncias do 
Disque 100, canal man- 
tido pelo Ministério da 
Mulher (MMEDH), e de 

cio no dia 15 de outubro . canais locais de denún- 
com foco no combate à cias contra a violência. 



| — ACELERA 
BLACK FRIDAY | 

SÓ NESTA 
SEGUNDA | TERÇA 
QUARTA E QUINTA 

22A25DE 
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sfo 

Saiba mais em: 
www.condor.com.br/black-friday 

É 



Publicidade Legal 

Decreto 
o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARALCARIA, 

6.880 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 

reis Il da Corsiilução Federal, Arigo 56, neiso XIl da Lei Orgânica co| 
[Municipio de Araucária, combinado com os Arigos 11 € 12 da Lei Muni 
[palm 1 703/06 e demas legislações partinentes, 
at 1.º - Ficam nomeados as servidores abaixo relacionados: 

NOME RG MATRÍCULA SECRETARIA 
RAFAELA CARVALHO 8.132.902 PR 

ar. 2º - Deverão apresentar alravês de clico, no prazo de 15 (quinze 
Pessoas, no qual guardar-se à em arquiva de processos selosos 
em vigor nesta data 

HISSAM HUSSEIN DEAINI 
PREFEITO 

MEI Araucária 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2021 

10.520, do 17 do julho de 2002, o do Docrato Municigal nº 34 4182020, 
o amais normas lagais apledveia, am faco da cinssitcação da proposta| 
Apresentada no(a) PREGÃO Nº: 88/2021 RESOLVE 
plartado pola ompros 
LTDA, oentzada FUÍ 
TATA, PORTÃO, 

Frei Gaspar Mad 
venta. no CNPU sob 9 1 

VASHIM HISSAM DEMAINI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

OBS: A labola cada anconira-so dlsporivel inogralmento 
oleia eloiônco do uneipo, 
ca: armar ater rol iarioohcia, pa 

ABI aravsária 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0172021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 998762021 
CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº 

22/2021 CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 032021 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A):CONSORCIO MAIS ARAUCÁRIA, CNPIME nm 
40083.150/0001-20, constituído pelas emprosas: CONTREL CONS- 
TRUÇÕES EIRELI, CNPJIMF. nº 79.366.275/0001-30, e, CONSTRU- 
CEL É CONSTRUÇÕES DE OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ/MF nº 
79,129,139/0001-82. OBJETO: E rovita à Cláusula Guina do Go 
nº 22/2021 para acroscor so valor global a quantia de R$ 67.1 

sonia e seto ml, corto o solarta e alo reais o seloma e so 
a ser suportada pela soguinto cotação orçamentara 

Ação:2224 — Contatar omprasa para à usacução de 
obras visando a manutenção, amplação 

ionização o modernização do sarviça de rodo 
do Iminação Pública 

Vincuo:t900 — Recursos Ordinárias [Lires) — Exercicio 
Cor 

Subelemento:4490510 O - Rodo de Iluminação 
públca 

É revista a Cláusula Quit do Conto nº 22/2021 para suprimir ao 

O presidente da Cà- 
loga DES 

ALEXANDAE PIOVE- 9.369 4057P 191474 suor 
ZAN FIGUEIREDO e 

à parir da 09/11/2027 - ASSESSOR DE SECAETÁRIO MUNICIPA -] mara, Arthur Lira (PP), Simbologia: DAS à lies CREA 
pa a O ELE mhecer o espaço fiscal: 

mencionado pelo pre- vi 370 prosaia Dect, ossada do costa no no 1º, enta] sidente da República, 
Eron da Municip de Araucária, OB de novembro de 2021 | Jair 

dar reajuste a servido- 
res públicos se a PEC 

Precatórios 
aprovada pelo 
gresso. Em viagem ao 
Bahrein nesta sema- 
na, Bolsonaro afirmo 
que o governo avali 
conceder reajuste para 

dos 

Po Fa Pego DiLseer bros ato iosesantdo pela) Secr] “todos” os servidores 
vota) Muncipal Sa. VASVIM HISSAM DEMAINI CPF. tU9 498839 | públicos se a matéria 
61, nos termos da Lot 1º 8.585 de 2º de junho de e 1984 e da Let e) for aprovada. 

Enviada pelo gover- 
aro preço] nO em agosto, à PEC 

dos Precatórios par- 
cela o pagamento dos 
precatórios 
da União reconhecidas 

stiça). O Palá- 
co R$34 200,00 cio do Planalto quer a 

aprovação da matéri: 
como forma de gerar 

“sul mp | UNOMAT 

Justiça Federal nega liminar para 
afastar o presidente do Inep 

pela Ju 

Provas do Enem 2021 serão aplicadas. 
nos dias21 e 28 deste mês em todo o Brasil 

Lira: “Eu absolutamente não vi este espaço, 
não conheço este espaço para reajuste no Orçamento” 

recursos para bancar o afirma que, se aprova- 
Auxílio Brasil, progra- da, a PEC abrirá espa- 
ma social criado para ço de R$ 91,6 bilhões 
suceder o Bolsa Famí- no orçamento. 
lia, O texto já passou “Eu absolutamen- 
pela Câmara e ainda te não vi esse espaço. 
depende de aprovação Não conheço esse es- 
do Senado. O governo paço. O número que 

a Federal no 
Distrito Federal negou 
a concessão de liminar 
para afastar o presidente 
do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu- 
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Danilo Dupas. O 
órgão é responsável pela 
elaboração do Exame 
Nacional do Ensino Mé- 
dio (Enem), que começa 
no domingo (21). 

O pedido de afasta- 
mento foi apresentado 

joça | EE 
pre. Orçamento não tem espaço 

na para reajuste, dizArthur Lira 
AO 0 e item co. | Presidente da Câmara contestou afirmação de Bolsonaro 

foi apresentado pela 
Economia para a Ca- 
mara dos Deputados 
não previa esse au- 
mento”, disse Lira on- 
tem, ao final de uma 
reunião com diverso: 
líderes partidários. E 

por entidades educa- 
cionais, após denúncia 
de servidores de inter- 
ferência do governo na 
elaboração do Enem. Ao 
analisar a ação, o jui 
Marcelo Rebello Pinhei 
ro, da 16º Vara Federal 
de Brasília, entendeu 
que o afastamento do 
presidente do Inep é 
medida “excessivamente 
gravosa" e que não viu 
provas suficientes para 
determinar a ordem. & 

valor global a quantia de R$ 87.242,98 [Oonia e solo m/ cuventos e 
culatenta a dois ren e neventa e alo centavos), corespondante sos 

TERMO ASSINADO EM: 11 de noveimbr de 2021 
Prateiura do Municip de Araucária, 18 de rovemibro ce 202 

EDINEIA RZESCUTKO MATTOS. 
Secretária Munitigal de Uibanismo 

Publicação de editais, 

atas e balanços? 

Entre em contato no 

tel.: (41) 3263-2002 

A Agência Nacional de Vigilân- . taria Extraordinária de Enfrenta- 
cia Sanitária (Anvisa) informou mento à Covid-19 (Secovid). 
ontem que enviou ao Ministério A nota apresentou como prin- 
da Saúde um ofício solicitando . cipal justificativa do Ministério da 
informações sobre os “elementos Saúde um estudo de Israel relacio- 
técnicos que embasaram a deci- nado à Pfizer e à Moderna. "Os au- 
são” de aplicar doses de reforço. tores sugerem em sua conclusão de 
das vacinas contra a Covid-19 que doses de reforço podem ser ne- 
(foto). Na quarta-feira, em uma  cessárias em decorrência da redu- 
nota técnica, o governo apontou ção na resposta imune observada 
que a decisão pela dose de reforço também em outros estudo: apon- 
foi tomada sob a guarda da Secre- — tou a Secovid na nota técnica. 

Eee ecc ct=res Anvisa cobra dados que embasaram 
aplicação da dose de reforço no país 

Divulgação 

Editora lomaldo Ônibus 
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PARA NÃO 

MORRER 
A partir da obra de Eduardo Galeano 

qr, 
à, MELHOR 4 
EMILUADA 4 

Abertura oficial do evento acontecerá no 
formato virtual com o espetáculo “Para Não Morrer 

Espetáculos do Festival 
de Teatro de Pinhais 

começam hoje 
ças serão t 

A partir de hoje (19), às 19 Não Morrer”, uma realização  sentações selecionadas ex 
horas, iniciam as apresenta- do grupo de teatro Espaço Cê- — bidas pelo canal do YouTube 
ções da edição especial deste . nico. A partir da obra de Edu- da Semel  (wwweyoutube. 
ano do Festival de Teatro de . ardo Galeano, O espetáculo - com/c/CulturaEsporteeLa- 
Pinhais que acontece no for- . apresenta histórias verídicas . zerPinhais). O público pode- 
mato virtual e tem diferentes. de mulheres latino-america- . rá assistir granuitamente a 31 
categorias. O evento é uma. nas, que deram a vida pela. peças, sendo 13 da categoria 
promoção da Secretaria de . liberdade pela justiça, navoz Monólogo. 13 da categoria 
Cultura, Esporte e Lazer (Se- de Nena Inoue, vencedora do — Vídeo-peça e cinco da Mos- 
mel, pelo Departamento de Prêmio Shell (R)) de Melhor. tra Paralelas e Convidados. A 
Cultura Atriz 2019 e Troféu Gralha. organização do festival tinha 

Aabertura oficial do even-— Azul 2019 de Melhor Atriz. aberto inscrições para a cate- 
o acontecerá no formato vi A edição especial do Fes- . goria Stand Up Comedy, mas 

al com o espetáculo “Para . tival de Pinhais terá as apre- . não teve inscritos 
VADE EEE RODO OE 

Senac São José dos Pinhais 

oferece cursos gratuitos 
A Secretaria de Trabalho, 
mprego e Economia Soli- 

dária (SETRAB) de São José 
dos Pinhais informa que o 
SENAC está com inscrições 
abertas para diversos Cur- 
sos de Qua » Profis 
sional no município, todos 
gratuitos. 

As inscrições são online 
e vão até hoje. A ação se dá 
por meio do Programa SE 
NAC: de Gratuidade (PSG), 
o qual se destina para pes- 
soas com renda familiar 
mensal per capita de até 
02 (dois) salários mínimos 
federais. 

Confira os cursos 
Porteiro e Vigia — 160h — 

Tarde: Seja um profissional . e cuidados com manuten- vas em qualquer empresa 
qualificado e desenvolva os ção, conservação e seguran- ou negócio. Aprenda sobre 
serviços de portaria e vigi-. ça pessoale patrimonial rotinas e processos de ges- 
lância em empresas e con- Assistente Administrati- tão, atendimento a clientes, 
domínios através de téc- vo-160h-Manhã:Sejaum controle de contas, manu- 

icas de atendimento aos. profissional capaz de exe- tenção de documentos e 
clientes internos e externos  cutar tarefas administrati- muito mais 

PE A ssão se dá por meio do 
MM programa senac ae Gratuidade (p5G) 

Editora ja Onibus 

Campo Larg 

Ação integrada leva 
serviços à população 
do Santa Cruz 

Para auxiliar essas pes- 
soas, a equipe composta 
por agentes da Adminis- 
tração Municipal, da Cocel 
e da Guarda Municipal, 
ficam o dia todo na região, 
conversando e orientando 
o cidadão sobre as progra- 
mas de assistência social 
oferecidos. Dentre os ser- 
viços levados pela equipe 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, 
junto aos demais agentes. 
públicos, — destacam-se: 
Ouvidoria da Guarda Mu- 
nicipal, solicitação do car- 
tão SUS, cadastro para va- 
cinação, informações para 
abertura de MEI, abertura 
de protocolos para as di- 
versas Secretarias, Ouvi- 

doria Geral, pedidos re- 
ferentes a prontuários da 
Saúde, informações sobre 
faturas de luz, cadastro na 
tarifa social de luz, reca- 
dastro rural, negociação 
de dívidas com a Cocel, 
informações sobre novas 
ligações de luz, solicitação 
de auxílio alimentação 
cesta 
de aunólio natalidade, 
crição no Cadastro Único! 
Bolsa Família, atualização 
do Cadastro ÚnicolBolsa 
Família, cadastro no Pro- 
grama Leite das Crianças, 
solicitação de 2º via de do- 
cumentos, BPC. para id 
sos/pessoas com defici- 
ência (benefícios), dentre 
outros 

interior 
Santa Cruz 

| Prefeitura vai orientar o cidadão 
BA sopreos programas de asistência social 

Região Metropolitana 

iso | Dlogaçã 

E Ecvento foi alusivo ao 
Dia da Consciência Negra 

Estrutural é 

tema de evento 

em Piraquara 
Na última terça-feira, 

dia 16 de novembro, q 

Conselho Municipal de 
Promoção da Racial de 

Piraquara — COMPIR, re 
alizou a primeira roda de 
conversa com o tema "R 
cismo Estrutural e Institu- 

cional”. O evento alusivo 
ao dia da Consciência Ne: 

gra, aconteceu no Auditó- 

rio do Complexo Vila da 
Cidadani 

A Presidente do COM: 

PIR, Karina Torrecilha da 
Conceição, comenta sobr 
o “Dia Nacional de Zumb 
e da Consciência Negra” 
instituída pela Lei Federal 
nº 12,519/2011, “No ms 
de novembro é comum 
que existam ações de Pro. 
noção da Igualde Racial 

todo o País, 

se trata de uma data festi- 
va, mas sim um momento 
para reflexão, um dia qu 
representa a resistência « 
orgulho negro”, destacou. 

Na noite desta quar- 
ta-feira (17), o prefeito 
Helder Lazarotto, acom- 
panhado do vice-prefei- 
to e secretário de Edu- 
cação Professor Alcione, 
os secretários de Plane- 
jamento, Orçamento e 
Gestão, Marcello Albu- 

jue, Obras e Via- 
ção, Ítalo Perini e o co- 
ordenador de Projetos e 
Programas Igor Macedo, 
visitou moradores dos 
bairros Campo Pequeno 
e Rio Verde e anunciou 
a pavimentação  asfál- 
tica de mais 22 ruas no 
município. Na oportuni- 
dade, também assinou 
ordens de serviços para 
o início da execução das 
obras na Rua Nigéria, 
Ruas Alagoas, Rua João 

À pavimentação de mais 22 ruas no município 

Petenusso e Travessa Ti- 
bagi. 

“Mais quatro impor- 
tantes ruas de nossa ci- 
dade serão asfaltadas nos 
próximos dias. Este é ape- 

nas o início de um com- 
promisso firmado com a 
nossa população, que é o 
de proporcionar mais in- 
fraestrutura, bem-estar e 
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No Dia da Consciência Negra, 
MON promove encontro virtual 

Caros Meto ermandes 
Neste sábado, 20 de novembro, às 15h, o Mu- 

seu Oscar Niemeyer (MON) fará uma videocon- 
ferência coma professora doutora Ana Maria Ru- 
fino Gilles. O bate-papo, pela plataforma Zoom, 
faz parte da programação do Dia da Consciência 
Negra e abordará o tema "Conhecendo a África 
através das artes” 

“Ana Maria faz parte do Grupo Interdisciplinar 
de Pesquisa em Artes da Faculdade de Artes do 
Paraná (FAP) e do Grupo de Estudos em História 
Cultural da Unicentro/lrati. Trabalha com con- 
ceitos de memória, identidade, alteridade, repre- 
sentação e escrita de si (estudos autobiográficos, 
como diários e memórias), além de teorias de 
processo civilizatório e história de mulheres. 

Sua proposta para o encontro virtual é abor- 
dar aspectos, valores e história do continente 
africano por meio das artes visuais no Paraná M 
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Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral om.br 

“apa Astral, Cabala e numerologia, um es- 
tudo com uma média de 40 páginas, junto 
uma consulta de duas horas. Ligue e peça 

informações através do telefone (41) 3233-9138 ou 
pelo whatsapp: (41) 99741-1419 — Programa Bom 
Dia Astral de segunda a sexta-feira na rádio Cultu- 
ra AM 830 das 07h às OBh. wwwculturaS30.com.br 
— live facebook e instagram Dirce Alves jornalista. 
wwvwdircealves.com.br 

nasceu hoje 
Não teme as mudanças, seja de ordem profissional 

ou familiar. Nunca deixa um trabalho ou projeto ina- 
uma pessoa com facilidade para comandar, 

Avida social trará muitas alegrias. Arrojado, confiante 
eencantador. 

Os nativos de Touro ficam no alerta até às 11h34, 
eos astros aconselham rotina durante este período. 
Após esse horário os geminianos precisaram a calma 
diante dos problemas no trabalho e vida pessoal nos 
próximos dois dias e meio. 

Se prepare para iniciar novos negócios e investir 
nas suas ideias. Conseguirá apoio para organizar 
seus empreendimentos. Pode contar com a sua fa- 
emília. Boa entrada de dinheiro. Amor com magia. 
Cr26M.3874 

Você estará livre do alerta às 11h34, é terá um dia. 
cheio de novidades no trabalho. Favorecido ass 
tos da família e solução de problemas que 0 inco- 
modavam. Bom para viagens. Amor ideal. . 034 M. 
1697 

O início do dia será tranquilo, mas a partir das. 
11h34, entrará no seu alerta. Relaxe e se possível 
deixe os novos negócios, compras « viagens para. 
outra fase. Não discuta com Sagitário. €. 285 M. 

Período que se projeta socialmente aumentando 
suas conquistas. Alcançará prestígio nos negó- 
cios. Propício para resolver problemas familiares, 
incluindo compras. Siga sua intuição no amor. C. 
si7M.2261 

Comseguirá se estruturar materialmente e pode 
ciar novos trabalhos e negócios. Valorização pessoal 
que deve trazer equilíbrio na saúde Aceite convites. 
para festas. Sensualidade no amor.€-468 M.7586 

Você passa por um bom período e apenas deve ou 
vir mais sua família. Positivo para compras e início 
de projetas ligados ao seu lar. Concilie suas exigên. 
cias e aproveite. Trabalho, amor e muita paz. €.609 
M.5172 

Estará mais reservado em relação aos gastos, mas. 
poderá contar com a família é os que trabalham. 
ao seu lado. Fase feliz, bons resultados financeiros. 
Acertos afetivos. Saúde neutra. C. 193 M. 6759. 

Su vida reserva grandes conquistas se usar sua gar. 
ra Você atrairá bos energia e pode esperar uma fase 
feliz. Domingo o Sol passará a transitar no seu signo 
trazendo entusiasmo e satisfação. €.839 M. 2913 

Comece a se programar para a fase em que o Sol o 
desfavurecerá, Poderá sofrer altos e baixos na vida. 
falar e negócios. Use a cautela ma das suas ca- 
racterásticas. Amor neutro. 342 M.9480 

Fase que Vênus desiquilibra o setor ânanceiro e afet- 
vo.emas hiper segura a pontas Faça tudo com equi 
brio e usesua intuição para descolei os caminhos do 
sucess, Restrições com a família 977 ML. 4508. 

Dia de sucesso com o público, viagens e negócios. 
imobiliários. Fará sucesso com facilidade ao lado 
dos amigos. Troca de carinhos com a pessoa amada. 
e família Conte com Gêmeos, Touro é Libra. C. 451 
7035 

grupor3a. com 

EE 
TEDOUAVIDA 
(SBT) 2115. 
Pedro leva a mãe ao parque onde 
encontra Nicolás e tem a sorte de 
passara tande com ele. Gina man. 
da as fotos para Emesto compro 
vando que Helena não se import 
com ele. Esther está muito fel 
por ter ficado perto de Nicolás 
enquanto Andieia tem um en 
contro com Rafael, o homem que 
ela conheceu na intemer. 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 

ico e Bernardinho conse 
guem interrompe 
abolição. Augusto percebe o en 
volvimento de Pedro com Luísa 
Prisca e Hilário temem que Vitó. 

também os abandone e pe: 
à ta para procurar Quina 
Luísa ouve quando Augusto 

“comenta com Dumas sobre sus 
relação com Pedro, 
PEGA PEGA 
(GLOBO) - 19H35 
Lígia relembra desespero ao 
descobrir a sabotagem no car 
ro de Mirella. Mônica acusa 
Nina de participar do esque. 
ma criminoso de Timóteo. À 
polícia intercepta o avião de 
Athaíde é Lígia e eles são pre 

UM LUGAR AO SOL 
(GLOBO) -21H 
Lara diz a Bárbara que não conhe: 

m Renato Meirelles, Bár 
pas para Renato 

Mateus reúne Marie 
oca. Castilho avisa a Bár 

bara, Nicolee Rebeca que Santiago 
tem que parar de trabalhar. Rebe- 
cadá um ultimato no pal 

apito ds novelas 
cla estão je a mudança sem, 

Largo da Ordem 
Cida Marque 

Choro e Seresta, 
alma musical 
da Feirinha, 
comemora 48 anos 

O Choro e Seresta, radício 
nal conjunto de Música Popular 
Brasileira que toca aos domin. 
gos na feirinha do Largo da Or. 
dem, comemora nesta quinta. 
feira (18) 48 anos de história 
O grupo é referência em Chora 

antigos do gênero em atividade 
reunindo três gerações de mos 
cos. Nesse tempo, transformou 
afeira do Largo em ponto de en. 
contro dos músicos e amantes 
do choro na cidade. 

“Eu ame sinto muito feliz de 
ter passado por todas as gera: 
ções de chorões de Curitiba 
Nunca pensei em parar, sou 
apaixonado pela música”, co. 
mentou Joãozinho do Pandeiro 
com 28 anos de dedicação ao 
chorinho 

Rena Rorriod he O AR 



planeta 
precisa, Curiti 
está fazendo. 

Plantando 100 mil duda Executando a Reserva h ônibus Pirâmide Solar Hidricado Futuro elétricos na linha inter 2 árvores por ano ss ASdA 

Um grau e meio é o limite pora o aumento da temperatura do planeta. E passar 
disso seria catastrófico. Por isso, Curitiba está fazendo a sua parte, com ações 
inteligentes, inovadoras e sustentáveis, para redução de até 50% da emissão de CURTIA 

“gases que provocam o aquecimento global 


