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Polícia faz operação contra 
quadrilha de receptação de carros 
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Campanha de “Mega Vacinação” 
aplica 6.164 doses em Curitiba 
A campanha “Mega Vacinação” mobilizou em Curitiba 27 pontos de vacinação para completar o ciclo 
de imunização com segunda dose ou dose de reforço daqueles que já foram convocados. (Página 5) 

E 
Torcida! do) Furacão; 
TEA SA na Baixada) 

A torcida do Athletico fez uma grande festa na Baixada para comemorar a conquista do bicampeonato da Copa 
Sul-Americana. O título foi conquistado no sábado, com uma vitória sobre o Bragantino, em Montevidéu. (Página 6 

Invisibilidade e 
Registro Civil é 
tema da redação 
do Enem 
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) deste ano foi “Invisibilidade e 

so à cido 
ordo com Inep, 
nto para o Enem 

impresso quanto para o digital. (Página 12) 

REGIÃO METROPOLITANA 

Casa do Papai Noel em São José 
terá linha de ônibus especial 
— o (página 11) 

Torcida lota 
o Couto, mas 
Coxa perde 
para o CSA 

(Páginas) 
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água límpida e 

fecunda. 
Provérbio chinês 

Instituto 
Verificador de 
Comunicação 

Editora lamaldo Ônibus 

ADI NIGI NEAR 

Segunda feira, 22 de Novembro de 2021 - edição 3.756 

O racismo e 

a educação 
O Dia da Consciência 

Negra, comemorado no 
último sábado, deveria 
servir de reflexão para 
a sociedade brasileira. 
Nos nossos 500 anos de 
história, fomos um país 
que teve a mão de obra 
escreva como base por 
quase 400 anos. Ou sej 
embora nossa origem ét- 

ca seja extremamente 
misturada — é difícil de- 
finir no Brasil a origem 
racial da maior parte da 

população - do ponto de 
vista econômico e social 
somos — extremamente 
preconceituosos. 

A formação colonial 
de Portugal trouxe uma 
série de ideias racistas 
que se enraizaram na 
nossa “cultura”. Intme- 
ras expressões — que não 
valem a pena ser repe- 
tidas — marcam o racis- 
mo orgânico da nossa 
educação, Mas ninguém 
nasce odiando outro ser 

humano por causa da 
corda sua pele ou de sua 
orientação religiosa. O 
ódio e o preconceito são 
aprendidos. 

O antídoto deve ser 
justamente a educação. 
Se em nossas casas e em 
nossas escolas ensinamos 
a criança os conceitos de 
igualdade e fraternidade, 
em um futuro não muito 
distante teremos uma so- 
ciedade um pouco menos 
preconceituosa. 8 
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Trabalhadores limpam o 
jo coberto de sangue 

após um tiroteio ocorrido 
tem na Cidade Velha de 

Jerusalém, 

CARTÕES 

Pagamentos por aproximação 
crescem 300% no Brasil 

O setor finan- 
ceiro está cons- 
tantemente mu- 
dando no Brasil 
e ao redor do 
mundo, — adicio- 
nando novas pos- 
sibilidades e faci- 

ando a vida dos 
usuários. O Pix é 
uma dessas no- 
vas possibilida- 
des que já movimentou 
R$ 4 trilhões até o mo- 
mento, mas o Near Field 
Communication (NEC) 
também é uma das tec- 

nologias em expansão 
por aqui: no último tri- 
mestre, o pagamento 
por aproximação subiu 
mais de 300% em rela- 
ção ao mesmo período 

do último ano. 
De acordo com infor- 

es da Associação 
Brasileira de Cartões de 
Crédito e Serviços (ABE- 
Cs), o cartão de crédito 

foi a opção mais 
usada para fazer 
pagamentos em 

com R$ 32,1 
lhões gastos du- 

rante o período. Já 
o cartão de débito 
ficou em segundo 
lugar, com R$ 16,9 
bilhões, enquanto 
o cartão pré-pago 
ficou em tercei- 

ro e registrou RS 8,5 bi- 
lhões. No total, foram R$ 
100,5 bilhões gastos com 
pagamentos NFC, uma 
alta de 387,8%. M 
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Deputados debatem parcelar 
ICMS devido pelas farmácias 

Os deputados estaduais 
paranaenses iniciam nesta 
segunda-feira (22) o debate 
em plenário do projeto de 
lei complementar 8/2021, de 
autoria do Poder Executivo, 
que trata do parcelamento de 
valores relativos ao ICMS in- 
cidente sobre medicamentos 
e produtos farmacêuticos. 

O projeto que passa a ser 
debatido em primeira dis- 
cussão na sessão ordinária 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná quer instituir um 
programa, de parcelamento 
incentivado de débitos fiscais 
relativos ao ICMS (sujeitos ao 
regime de substituição tribu. 
EBOOORROEAOO A EO 

| Às farmácias pediram socorro para 
| pagar os impostos devidos 

tária). O projeto diz respeito a 
fatos geradores tenham ocor- 
rido até 31 de maio de 2020 
e que tenham sido objeto de 
comunicado de autorregu- 
larização pelo fisco estadual 
aos estabelecimentos vare- 
jistas de produtos farmacêu- 
ticos. 

Na justificativa da maté- 
ria, o Executivo reitera que 
os valores que poderão ser 
objeto de parcelamento com 
a dispensa de multa não de- 
comem de créditos tributá- 
rios constituídos, mas sim de 
valores oferecidos por adesão 
voluntária pelos contribuin- 
tem 

Governo do Paraná lança plano de 
promoção da igualdade racial 

O plano prevê uma série de ações no combate ao racismo 

A Secretaria de Justi 
ça, Família e Trabalho e 
o Conselho Estadual de 
Promoção de Igualdade 
Racial (Consepir) apre 
sentaram nesta sexta 
feira (19) o H1 Plano Es 
tadual de Políticas para 
Promoção da Igualdade 
Racial do Paraná. O do 
cumento traz orienta 
ções e metas do Gover 
no para as políticas de 
combate ao racismo e à 
discriminação no Esta 
do. 

“O racismo é a maior 
chaga da humanidade 
Em nome do racismo fo. 
ram cometidos grandes 
crimes ao longo da his 
tória. Ele está enraiza 

do na nossa sociedade. 
Ninguém nasce odiando 
outro ser 
cor da si 
deve começar dentro de 
casa e na escola”, afir 

u O secretário Ney 
Leprevost 

Entre outros pontos, 
o plano traz propostas 
concretas para as políti 
cas de igualdade racial, 
como valorização da 
cultura — afrobrasileira, 
com a inclusão da histó. 
ria da África no currículo 
escolar, cria o programa 
de inserção no mercado 
de trabalho para a popu- 
lação negra e linhas de 
microcrédito para em- 
preendedores negros. E 

Requião Filho pede relatório da vacinação 
O deputado esta- 

dual Requião Filho 
(MDB) está questio 
nando a Secretaria 

tado da Saúde a 
respeito dos números 

de leitos ain- 
da disponíveis no Es- 
tado, exclusivos para 
tratamento da Co- 
vid-19, e o andamen- 
to da imunização. 
Em ofício encan 

nhado ao Secretário 
da Saúde, Beto Preto, 
na última semana, o 
deputado pede que 
eja enviado um rela- 

tório completo sobre 
os leitos públicos, en- 
fermarias e UTIs em 
todos os municípios 
do Estado nos meses 
de setembro, outubro PB Sequião Filho pediu números detalhados 

à secretaria de saúde 

e novembro, relacio- 
nando todas as inte 
nações, números de 
pacientes atendido 
imunizados e óbitos 
registrados nesse pe- 
ríodo. 
“Também — quere- 

mos saber se há pro- 
fissionais da saúde ou 
servidores do Estado 
que se recusaram a 
se vacinar e quais 
medidas de seguran- 
a adotadas quanto a 

isso. Afinal, se O fato 
de uma grande parce- 
la da população não 
se vacinar, ou não 
completar a imuni- 
zação, pode aumen- 
tar o risco de surgi 
mento de variante: 
declarou. 

Ay 
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ASSEMBLEIA 

CIDADÃ 
mento 

RE O aplicarivo vou escolhido como 
BRR um os melhores do país 

: « 1» Aplicativo “Agora é Lei” é 
finalista do prêmio UNALE 

A aplicativo Agora é Lei Unale (CNLE), que acon- 

inalista de uma premia- de novembro em Campo 
ão nacional. Desta vez o Grande/MS. A CNLE acon- 

astrumento que possibi- tece em formato híbrido, 
lita ao cidadão a consulta com participantes de for- 
rápida a mais de 350 leis ma presencial e on-line, € 
de dir do Consumidor a escolha será feita entre os 

e prestação de serviços participantes da Conferên- 
concorre na 2* edição do cia, Para votar é preciso se 
prêmio Assembleia Cida- cadastrar no site: https:// 
dá, promovido pela União - sis.au! odeeventos. 

Nacional dos Legislado- com.br/2021/unale/sis/ 
res e Legislativos Estadu- . inscricao/index.asp 
ais (UNALE), na categori O presidente da Assem. 
Atendimento ao Cidadão.  bleia Legislativa do Paraná 

A Assembleia Legisla- deputado Ademar Traiano 
tiva do Paraná disputa a (PSDB), comemorou a no. 
final com as Assembleias tícia de que o Legislativo 
do Amazonas e do Espíri- — paranaense mais uma vez 
to Santo. O vencedor será dá o exemplo para 0 país 
conhecido durante a 24º com os seus projetos que 
Conferência Nacional da beneficiam o cidad 

Colônia árabe 
A colônia árabe do Paraná está se ressen- 
tindo da falta de nomes expressivos entre 
os políticos que os representem na Assem- 
bleia e na Câmara Federal, Já se cogitam 
dois nomes: Paulo de Tarso, assessor do se- 
nador Álvaro Dias há 40 anos e do advogado 
Carlos Alberto Tanuri Mendes, de Cascavel, 
figura representativa em diversos setores 
da região. Esses dois nomes vem desper- 
tando grande simpatia na colônia. 

Mulher na política 
A representatividade feminina no Parla- 
mento brasileiro ainda está muito aquém 
do peso que elas têm no eleitorado bra- 
sileiro, que corresponde a mais de 52,5%. 
Apenas 15% das vagas das Casas Legislati- 
vas são ocupadas por mulheres, revelam os 
dados do Tribunal Superior Eleitoral, Essa 
realidade de exclusão histórica das mulhe- 
res na política estará em debate na Assem- 
bleia, hoje, durante uma audiência pública. 

Apresentação a franceses 
O vice-prefeito Eduardo Pimentel apre- 
sentou no estande do governo francês, no 
World Smart City Awards, em Barcelona 
para fazer uma mostra a empresários e li- 
deranças da França os potenciais econômi- 
cos e sociais da capital do Paraná. Pimentel 
destacou ainda que Curitiba foi eleita re- 
centemente a cidade mais empreendedora 
do Brasil. 

EPP FU er re 



Colégio Sesi da Indústria 
firma parceria que 
beneficia colaboradores de 
cooperativas e cooperados 
Programa de Apoio ao Ensino Médio Sesi/Sescoop vai 
financiar parte da mensalidade de estudantes que fizerem o 
ensino médio junto com o técnico em Cooperativismo 

IM Porsistemaiep 

Coma parceria, beneficiários terão até 75% da mensalidade subsidiada 

Os principais sintomas 

do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE ou 

DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

Operação envolveu mais de 80 policiais e teve apoio da Polícia. 
Militar, Gaeco, Polícia Científica e Polícia Civil de Santa Catarina 

Polícia faz operação 
contra quadrilha de 
receptação de carros 
Foram apreendidos veículos, celulares 
notebooks, arma, munições e R$ 17 mil 

A Polícia Civil do Pa Durante as buscas los pesados, principal 
raná (PCPR), com apoio foram apreendidos do- mente reboques e se. 
de outras unidades, cumentos, uma arma, mirreboques, que eram 
cumpriu 20 mandados - dois veículos, 14 celula- realizados em uma ofi 
de busca e apreensão res, dois notebooks, 131 cina mecânica na cida 
contra grupo crimino- munições e mais de R$. de de Marmeleiro. 
so envolvido em esque- 17 mil. Osobjetosserão Após a adulteração, 
ma de receptação qua- analisados pela perí- os veículos eram ven 
lificada e adulteração cia, As buscas tinham  didos para todo o Bra 
de veículos pesados, como foco a investiga- sil, com possibilidade 
nesta sexta-feira (19), ção de um esquema de de totalizarem mais de 
no Paraná e em Santa receptação qualificada uma centena de veicu 
Catarina (SC) e adulteração de veícu- los pesados. E 

Polícia Militar recebe 
155 motocicletas BMW 

AUNDNOEDEVEBELENAANMARALAELASA NA 

A renovação da frota da 
Polícia Militar do Paraná 
avançou com a entrega, 
pelo governador Ratinho 
Junior, de 155 novas mo- 
tos BMW de 850 cilindra 
das. A ação faz parte do 
planejamento estratégico 
da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública, am 
pliando a capacidade de 
policiamento motorizado N edi 
no Estado. À entrega foi re- Investimento na aquisição das motos foi de RS 12,6 mi, 
dica pira Coen Eai totalmente financiado por emendas de deputados federais 
Vila Velha, em Ponta Gros- 
Sá, nós Campos Gerdis. mente nossos números e rádios comunicadores. 

“É uma meta do nosso de violência. Valorizamos O investimento foi de R$ 
governo modernizar as po- . nossos policiais com trei-  12.693.6 financiado 
lícias Militar e Civileinves-. namentos e equipamen- por emendas de deputa- 
tir pesado em segurança tos”, afirmou o governador. . dos federais. As motos s 
pública. Esse planejamen-  Osveículos foramentre- . rão divididas entre as se 
to tem reduzido drastica-  gues com capacetes, EPIs regiões da Polícia Militar. E 



Cidade 

Campanha de “Mega 

Vacinação” aplica 6.164 doses 
Idosos receberam 

O empresário João 
Aroldo Bruncol, 82 anos, 
acordou cedo neste sá- 
bado (20/11) para tom 
a dose de reforço contra 
a covid-19. Mesmo apo- 
sentado ele conta que 
continua trabalhando e 
completou os cinco me 
ses da segunda dose da 
vacin 

É um reforço que to- 
dos devem tomar, preci- 
samos ser responsáveis, 
se for necessário tomar 
todos os anos essa val 

ar 

na eu tomarei”, declara 
Bruncol. 

A campanha “Mega 
mobilizou 

sábado (20/11), em 

27 pontos de 
o, das Bh às 14h, 

para completar ciclo de 
imunização com segun: 
da dose ou dose de refor 
ço daqueles que já foram 
convocados, mas que 

refor 

É A campanha foi proposta pelo Ministério da Saúde 

ainda não haviam com. 
parecido para se vacinar. 
Durante a ação foram 
aplicadas 6.164 doses na 
capital paranaense. 

O estudante de di 

reito, Breno Ribeiro, 22 

anos, diz que acabou 
perdendo a data da con 
vocação da antecipação 
da segunda dose, neste 
sábado ele aproveitou 

a campanha para colo. 
car a vacina em dia. “Pra 

passar essa fase que es: 
amos vivendo é preciso 
que todos se vacinem”, 
alerta Ribeiro. M 

EESC AE 

EE Os fiscais da Prefeitura percorreram 
À as lojas que vendem fogos 

Prefeitura orienta 
sobre venda de fogos 

Equipes das secretar 
do Meio Ambiente, Ur 
mo e da Defesa Civil do mu 

icípio fizeram uma ação 
de fiscalização, nesta sexta- 
feira (19/11), para orientar 
os proprietários de estabele- 
cimentos que vendem fogos 
de artifício. A ação ocorreu 
de forma conjunta com a 
Delegacia de Explosivos, 
Armas e Munições (Deam), 
Guarda Municipale o Corpo 
de Bombeiros. 

O novo decreto que regu- 
lamenta a lei que proíbe a 
soltura de fogos com estam- 
pido na cidade, o 1821/2021, 
também determina que os 

consumidores sejam orien- 
tados no ato da compra e 
que o comércio mantenha 
o cadastro de quem adquirir 
os produtos. 

Cartazes informando so- 
bre a proibição de soltura 
de fogos com estampido na 
capital foram distribuídos 
para serem afixados nas lo- 
jas. 

“Queremos garantir um 
final de ano tranquilo para 
as famílias”, disse a secretá- 
ria do Meio Ambiente, Ma- 
rilza do Carmo Oliveira Dias. 
“Por isso, estamos traba- 
lhando o assunto em caráter 
otientath completou. E 

Curitiba registra 
quatro mortes e 52 

novos casos de Covid 
A Secretaria da Saú- 

de de Curitiba registrou 
52 novos casos de co- 
vid-19 e quatro óbitos 
de moradores da cidade 
infectados. As vítimas 
são quatro homens, 
com idades entre 40 a 
89 anos. Até o momen- 
to foram contabilizadas 
7.783 mortes na cidade 
provocadas pela doen- 
ca. 

Com os novos casos 

confirmados, 297.982 
moradores de Curitiba 
testaram positivo para 
a covid-19 desde o iní- 
cio da pandemia, dos 
quais 288.914 estão li- 
berados do isolamento 
e sem sintomas da do- 
ença. São 1.285 casos 
ativos na cidade, cor- 
respondentes ao núme- 
ro de pessoas com po- 
tencial de transmissão 
do vírus. E 

A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 35%. 

grupordacom 

Economia by 
» Nippur Finance 

Por Cristian Rafael Pelizza 

Resumo da Semana — 
Compasso de espera 
semana que se 
iniciou no dia 
5/11 não trouxe 

grandes novidades em 
termos de indicadores 
econômicos no Bra- 
sil. Destaca-se ainda a 
discussão da PEC dos 
Precatórios, que segue 
sendo apreciada no Se- 
nado, associada aos ruí- 
dos fiscais de um possí- 
vel rompimento no teto 
dos gastos públicos. Se- 
gundo Adolfo Sachsida, 
Secretário de Política 
Econômica (SPE) do Mi- 
nistério da Economia, 
o avanço da PEC dos 
Precatórios mudaria o 
foco do mercado para 
os aspectos positivos 
da economia brasileira, 
como a melhora na ar- 
recadação tributária e a 
redução da dívida bruta 
sobre o PIB nesse ano. 
Ainda nesse contexto, a 
SPE divulgou novas pro- 
jeções para a economia 
brasileira em 2022, com 
o PIB crescendo 2,1%, 
bem acima das proj 
ções do mercado, mos- 
tradas, por exemplo, no 
Boletim Focus do Banco 
Central, que projetam 
nosso crescimento no 
ano que vem abaixo de 
1%. Ainda nos indicado- 
res nacionais, o Índice 
de Atividade Econômica 
IBC-Br, que serve como 
termômetro do nosso 
PIB, registrou um recuo 
de 0,14% no terceiro tri- 
mestre, queda associada 
em particular aos efei- 
tos dos choques sobre 
energia e combustíveis 
que alimentaram for- 
temente a inflação no 
período e às incertezas 
geradas no campo fiscal. 

No cenário interna- 
cional, os Estados Uni- 
dos registraram 268 
mil pedidos iniciais de 
seguro-desemprego, 
mantendo os patamares 
das semanas anteriores 
e apontando para uma 
melhora consistente no 
mercado de trabalho. 
Lembrando, que em boa 
parte do período pós 
pandemia, esse indica- 
dor manteve-se acima 
dos 400 mil pedidos ini- 
ciais semanais. Ao mes- 
mo tempo, as vendas 

no varejo em outubro 
aceleraram 1,7% aci- 
ma das expectativas de 
mercado, inclusive com 
as vendas de automó- 
veis aumentando após 
seis meses de números 
negativos. Os dados do 
varejo já mostram uma 
possível antecipação 
nas compras de final de 
ano, com uma perspec- 
tiva positiva para o va- 
rejo no último trimestre. 

Na Zona do Euro se- 
guem algumas preo- 
cupações em relação à 
inflação, confirmada 
para o mês de outubro 
em 4,1% na base anu- 
al, mais que o dobro da 
meta estabelecida de 
2%. À revisão do cresci- 
mento do PIB no tercei- 
ro trimestre man 
-se num anualizado de 
2,2% em linha com os 
dados previamente di- 
vulgados. 

No mercado asiático 
dados tivemos dados 
contrastantes. Por um 
lado, a atividade indus- 
trial chinesa acelerou 
em 3,5% em outubro, 
mais que o esperado 
pelo mercado, bem 
como o varejo, que se 
elevou em 4,9% em 
relação ao mesmo pe- 
fodo do ano passado. 

Os resultados devem- 
-se em partes à rea- 
bertura da economia 
após a onda de covid 
dos últimos meses e 
a menores restrições 
na oferta de combus- 
tíveis, em particular o 
carvão. No entanto, o 
setor imobiliário ainda 
mostra desaceleração, 
com queda nas novas 
construções. No Japão, 
o PIB do terceiro tri- 
mestre apontou queda 
de -0,8%, com gargalos 
na produção e surtos 
pontuais de covid. 

Na semana que vem, 
teremos a publicação 
dos dados de emprego 
do Caged e a prévia da 
inflação brasileira em 
novembro (IPCA-15). 
No mundo, às atenções 
ficarão sobre a revisão 
do PIB americano e 
alemão no terceiro tri- 
mestre e indicadores 
de atividade. 

() Cristian Rafael Pelizan é mestre e doutor em Economia 
Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), graduado em Economia pela Unochapecóe 
atualmente é economista e Head das áreas de Renda Fixa e 
Fundos de Investimento na Nippur Finance. 
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Torcida festeja com o ele 

Jeon: 

O torcedor rubro-negro 
teve mais uma tarde que 
guardará para sempre na 
memória 

O domingo (21) foideco- 
memoração da conquista 
do bicampeonato da CON- — na2021!0 furacão é bicam- 
MEBOL — Sul-Americana. peão continental! 
Milhares de athleticanos Não há palavras para 
se reuniram em frente ao descrever a emoção de um 
Estádio Joaquim Américo Athleticano neste 20 de 
para celebrar com os heróis novembro de 2021. Nes- 
da conquista. ta tarde, o Athletico bateu 

Os jogadores chegaram o Red Bull Bragantino no 
ádio pouco antes as Estádio Centenário, em 

15h. Por lá, um trio elétrico. Montevidéu, no Uruguai. 
esperava em frente à es- Nikão marcou o único gol 
planada para que a torcida . do jogo. Aliás, que gol. O gol 
rubro-negra festejasse com . da Copa. O mais bonito e o 
seus ídolos. mais importante da com- 

A festa no trio elétrico — petição. A taça vem para 
terminou por volta das 19h. — Curitiba novamente 8 

Mas a comemoração se- 
guiunosarredoresna Arena 
enãotemhora para acabar. 

Título 
O Athletico é campeão 

da Conmebol sul-america- 

co 

AO EB OO 

Cor VERDÃO 

MENTE 

oca pesos tao docs gado emcasa 
Com o Couto Pereira 
lotado, Coxa perde 
em casa do CSA 

O ganhador da Série Bdo — Coritiba, segundo colocado 
Campeonato Brasileiro foi. com 64. Já o CSA contabiliza 
definido de forma antecipa- 59 pontos e aparece no quar- 
da na tarde deste domingo. 
No Estádio Couto Pereira, já 
classificado à elite do futebol 
nacional, o Coritiba perdeu 
por 1a do CSA. O Botafogo, 
por sua vez, ganhou do Bra- 
sil em Pelotas e assegurou o 
título ainda na 37º rodada. 

Com o triunfo por 1 a O 
no Sul, O Botafogo contabi- 
iza 69 pontos e, à uma ro- 
dada do final da Sério B, não 
será mais ser alcançado pelo 

to lugar, mas ainda pode ser 
superado por Guarani 
Avaí (58) e CRB (57) 

Pela 38* e última rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro, o Coritiba volta a 
campo para enfrenar a Pon- 
te Preta às 16 horas (de Bra- 
sília) de domingo, no Estádio 
Moisés Lucarelli. No mesmo 
horário, o CSA pega o já re- 
baixado Brasi de Pelotas, no 
Rei Peléim 

TO ERR TER PT 

Botafogo derrota o 
Brasil de Pelotas e é 
campeão da Série B 

O Botafogo coroou a 
boa campanha na Sé 
rie B neste domingo. Já 
com o acesso garanti 
do, os alvinegros ven 
ceram por 1 a 0 o Brasil 
de Pelotas, no Sul. Com 
o resultado, os cariocas 
chegaram a 69 pontos 
e contaram com o tro- 
peço do Coritiba para 
confirmar o título. Já os 
gaúchos ficar com 23, 
rebaixado. 

O Glorioso foi su- 
perior durante os 90 

minutos e marcou o 
gol do título no primei 
ro tempo, com Diego 
Gonçalves. Os alvine 
gros ficaram com um a 
menos na etapa final, 
mas seguraram o resul 
tado no Sul. 

Na última rodada, o 
Botafogo vai receber 
o Guarani, no Nilton 
Santos, no domingo. Já 
o Brasil de Pelotas se 

esmo dia, contra O 

[ EEEF 
campanha na Série E neste domingo 

Esportes 

apitão 
Capitão Hidalgo 

futebol. Essa vitória de sá- 
bado, em Montivideo, con- 
tra o RBull Bragantino 
evidenciou o fato de silen- 
ciar muita gente do “eixo”, 
que os gandes não são tão 
grandes e os pequenos 
não mais pequenos. 

Na verdade o Athletico 
Paranaense se agigantou 
a partir do momento que 
seu planejamento foi de- 
lincado sem rasuras foi, 
sim, a mão forte de con- 
servar o pensado e buscar 
receitas. E elas aparece- 
ram, com sua presença em 
Libertadores, Copa Sul- 
-Americana, Copa do Bra- 
sil. Em alguns momentos. 
renegou sua aparição em 
torneios sem importância. 
financeira para ganhar 
posições mais destacadas. 

Portanto, ano vindouro 
as duas equipes tradicio- 
nais do futebol paranaen- 
se estarão participando 
do campeonato mais im- 
portante, como também, 

mais dificil que será Bra- 
sileirão/2022. Quanto ao 
Coritiba que emergiou das 
cinzas no tocante ao fute- 

Vendo o palmeiras jo- 
gar e o Flamengo, nesse 
momento entendo que i 
Mengão esteja em melhor 
momento pelos, erros 
nas resoluções quanto 
ao time que encarou dias. 
atrás o São Paulo, aliás, 
perdeu com time reserva, 
edepois, no Ceará, acabou 
perdendo para o Fortaleza 
com seu time titular. Seria 
um erro deestratégia? 

O Operário, Ponta 
Grossa, acabou se livran- 
do de um rebaixmento, 
mas, o Londrinay está com 
a corta no pescoço neces- 
sitando de ganhar mais 
alguns pontos.O Londrina. 
na verdade não me sur- 
prende com seus altos e 
baixos, em contra partida, 
otime princesino, que tem 
uma situação com bons 
empresários da cidade, 
deixou a meu ver a dese- 
jar com a campanha dessa 

O Corinthians, mais 
uma vez, mostrou sua for- 
ça na Neo Química Arena. 
Na tarde deste domingo, 
o Timão superou o Santos 
por2a0e chegou sétima 
vitória seguida no estádio 
de Itaquera. 

Tabela 
O resultado do clássico 

pela 34º rodada do Cam- 
peonato Brasileiro colocou 
o Corinthians no G4 pela 

primeira vez na atual edi 
ção e depois de dois anos. 
Agora, a equipe de Sylvi- 
nho tem 53 pontos, atrás 
apenas de Atlético-MG, 
Flamengo e Palmeiras, 

O Santos estaciona nos 
42 pontos, na 11º posição, 
mas com um jogo a mais 
que seus adversários mais 
próximos na tabela. O ris- 
co de rebaixamento segue 
ameaçando os santistas M 
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Stock Car tem três pilotos 
na disputa pelo título 
Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Thiago Camilo estão na briga 

Em duas comidas movi- 
mentadas e cheias de alter- 
nâncias, a Stock Car Pro Series. 
definiu neste domingo (21) os. 
pilotos que brigarão pelo tínu- 
o de campeão da temporada 
2021 na Super Final BRE, a ser 
disputada no dia 12 de dezem- 
bro, em Interlagos. Gabriel Ca- 
sagrande, Daniel Serrae Thiago 
Camilo terminaram a etapa de 
pntem, em Santa Cruz do Sul 
(RS), nas primeiras posições da. 
tabela de pontuação e partem 
para Interlagos como os únicos. 
rom chances de terminar no 
primeiro lugar do campeonato. 
Dos três apenas Serra, tricam- 
peão em 2017/18/19, já possui 
título na principal categoria do 
automobilismo brasileiro. 

A Nº etapa da Stock Car 
foi disputada em duas pro- 
vas sob o forte calor de 360C e 
eve como vencedores Thiago 
Camilo e Ricardo Maurício na 
Comida 1 e Comida 2, respecti- 
vamente. Casagrande e Serra 

pdo 

osde 

travaram um intenso duelo 

prova, mas na corrida comple- 
mentar com o grid invertendo 

primeiros, o jovem líder 

A Stock Car Pro Series definiu ontem os pilotos que 
brigarão pelo título de campeão da temporada 2021 

do campeonato conseguiu ne- 
gnciar melhor a largada e logo 
se colocou entre os quatro pri 
meros Serra, de seu lado, teve 
seutraçado bloqueado por três 

quarto lugar na primeira 
adversários que brigavam pelo 
quinto lugar — e com o caro 
rendendo menos não conse: 
uu avançar e se colocar entre 
oslíderes 

DEODORO ORE OEOEOOAO 

Valencia empata com vice-líder 
Real Sociedad na La Liga 

melo da tabela: ocupa a 10* posição e soma 18 pontos 

Neste domingo, o Va. 
lencia empatou com a Real 
Sociedad, fora de casa, 
sem gols. A partida, válida 
pela 14º rodada do Campe- 
onato Espanhol, foi dispu. 
tada na Reale Ai 

Com o resultado, o clu 
be valenciano segue no 
meio da tabela: ocupaa 10* 
posição e soma 18 pontos. 
Já o time basco, 
o vice-líder da compe! 
nacional. 

O Valencia retorna aos 
gramados no sábado, às 
12h15 (de Brasília), quan- 

do recebe 0 
cano. Na qui 
17h00, a Re 

Ray 
a-feira, às 
Sociedad 

encara o Monaco, fora de 
casa, pe 

Ta 
Liga Europa. 

bém neste domin- 
go, o Real Betis venceu o 
Elche, fora de casa, por3 a 
0. Juan aos s 12 minutos 
do primeiro tempo, abriu o 
placar no Est 
Martínez Valero. O bras 
leiro Willi 

io Manuel 

José, de p 
nalti, ampliou a vantagem 
aos 24, enq 
Fekir, aos 
derradeiro. 

juanto Nabil 
marcou o gol 

Renato Gaúcho critica arbitragem 
após vitória do Flamengo 

O Flamengo bateu o Internacio- 
al no Beira-Rio. A partida foi a úl- 
ma dos titulares antes da final da 

Libertadores. 
O técnico Renato Gaúcho mais 

uma vez falou sobre a arbitragem. 
O comandante lamentou o que 
considerou um erro no primeiro 
tempo. 

“Eu, sinceramente, gostei da ar- 
bitragem, mas tivemos um lance 
claro de pênalti sobre o Everton, 

mas não adianta, é nadar contra a 
maré. É chover no molhado. A úni- 
ca pergunta que faço aos especia- 
listas é por que o VAR não chamou 
o árbitro? Simples, não adianta. 
Falo isso hã três, quatro anos: quem 
apita o jogo é o VAR. Infelizmente é 
o VAR. Não é possível que ele tem 
todas as imagens e que não viu o 
pênalti no Everton. O jogo estava 
em2a0, poderíamos ter feito o ter- 
ceiro e eliminar a partida”, disse m 

Dong 

O técnico Renato Gatúcho mais 
uma vez falou sobre a arbitragem 

Duda Haras Stock Car 

O Guarani recebe o Goiás nesta segunda-feira, 
às20 horas (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro 

Guarani e Goiás 
fazem duelo pela 
classificação à Série A 
Pela 37º e perúltima m- contar com Bruno Sávio, 

dada da Série B, o Guarani. que debou o campo contra 
recebe oGolás nesta segunda o Avaí com dores na cosa es- 
«feira, às 20 horas (de Brasília, queda. 
noestádio BrincodeOuroem O Golás tem um caminho 
Campinas-SP O duo esme- mais fácil Se conquistar a 
raldino pode ser decisivo para... vitória, já garante vaga para 
ambasas equipes seclasifica- a primeira divisão em 2022. 
rempamaSérica. Caso empate, precisa que o 
De um lado, o Guarani. Avaí perca, e que CRB e CSA 

tem que vencer o Goiás e. não vençam. Se perder, não 
torcer por tropeços do Avaí. sobenestarodada. 
CRB, que ocupamaquinta Para 0 confiunto, o time 
€ sexta colocações, respect . comandado por Claíer ta 
vamente. Invicto há quatro 
jogos, o time comandado te AlefMangalevouo terceiro 
por Daniel Paulista não deve . amando eestá suspenso. 

O tenista alemão Alexander Zverey, nº 3 do mundo, 
conquistou o segundo ATP Finals de sua carreira 

Zverev vence 
Medvedev e conquista 
o segundo ATP Finals 
Neste domingo, o tenista 1 e grande favorito Novak 

alemão Alexander Zverev, — Djokovic, que com isso f- 
nº 3 do mundo, conquistou — cou sem chances de igualar 
o segundo ATP Finals de 
sua carreira. Ele derrotou 
implacavelmente o russo 

o recorde de vitórias suíço 
Roger Federer, nº 6, no ATP 
Finais, 

Damiil Medvedes ne2eatu “É fantástico porque 
al campeão do torneio, com . ganhei à final do Masters 
umduplo6-4. contra um adversário com 

Com esta prestigiosa . quem havia perdido os 
vitória em um tomeio que . mos cinco duelos, então tive 
reúne os oito melhores te- 
nistas da temporada, Zverev 
encerra um 2021 especial- 

que fazer uma das minhas 
melhores partidas”, come- 
morou o alemão, vencedor 

mente prolífico: conquistou . do torneio de 2018. “Não há 
seis títulos, incluindo o ouro. melhor maneira de termi- 
olímpico em Tóquio-2020. nar a temporada, por isso 

Assim como aconteceu estou muito feliz e pronto 
na capital do Japão, o tenis- — para entrar de férias”, brin- 
ta, de 24 anos, se classificou — cou Zverex, que com 59 vitó- 
paraa final após eliminarna rias se toma o jogador com 
rodada anterior o número  maistriunfos em 20218 

Editora Jornal do Ônibus 



Publicidade Legal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 353/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7712021 | 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/11/2921, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Drusecz, 111, neste ato re pelo(a) 
Secreárolo) Municipal Sia). ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF. 
934, 762.309-10, nas lemos da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, e 
da Lo nê 10.520, de 17 de juho de 2002, e do Decreto Municipal ré 
38,416/2020, e demais normas legais aplicáveis, em face da classica. 
ção da proposta apresentada no(a) PREGÃO NH 77/2021 RESOLVE re- 
gistrar 0 preço ofertado pola emprosafomecador LABORATÓRIO TEU- 
TO BRASILEIRO S/A, localzada RUA VP 70, nº SN, DISTRITO AGRO, 
INDUSTRIAL DE ANAPOLIS, inscrta no CNPJ sob o nº 
17,159 229/0001.75 representada pelo(a) Srfa) STEPHANIE RODR! 
GUES CUNHA, CPF: 011,805.821-44, conforme o(s) temins) abaixo 
dlseriminado(s) com seu(s) respecivo(s) preço(s)untári(s) e quantda- 
de(e) em nome da empresa acima citada, Aquisição de medicamentos 
padronizados para serem disrbuídos aos usuários da Rede Municipal 
medicamentos utlizados na emergência pelos Cantos da Saúde e me- 
dlcamentos de dispensação especial. nos lermos estabelecidos no Edi- 
tato sous Anexos, no valor total do R$120 000,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583072021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7712021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/1172021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedio Druszez, 111 nesta ato representado pelo Secretário Mu 
nlipal Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 934 762.308- 10, nos tor. 
mas da Loi nº 8.668, da 21 de junho de 1983, o da Ley nº 10.520, de 17 
do julha de 2002, é do Decroto Municipal nº 34 418/2020, « demais nor- 
mas legais aplicáveis, om face da classificação da proposta apresentada 
no PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pela em- 
presalfomecodor PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, localizada RUA 
PADRE ARNALDO JANSSEN, nº 1452, Cará-cará, inscrta no CNPJ sob 
o nº 02.816.806/0001.54 representada pelo Sr FERNANDO PARUCKER. 
DA SILVA JUNIOR, CPF: 006 538.939.87, conforme os ln abaixa ci 
criminados, com seus respectivos preços unitários e quantidades, em 
nome da empresa acima cada. Aquisição de medicamentos padrariza 
dos para serem distibukdos aos usuários da Rede Municipal, medica 
mentos utlizados na emergência polos Cantos de Saúde o medicamen. 
tos de dispensação especial, nos termos estabelecidos no Edial e sous. 
Anexos, no valor total de R$ 253.860,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No da 10/11/2821, o Municipio do Araucária, Estado do Paraná, suado 
no Rua Pedro Drusece, 114, neste, ato representado“ pelo(a) 
Socroáro(a) Municipal Sia. ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF. 
934, 762.309.10, nos termos da Lei nº 8688, de 21 de junho de 1993, e 
da Lai rê 10.520, de 17 de julho do 2002, e do Decreto Municipal nº 
34 416/2020, a demais normas legais aplicáveis, em face da así 
ão da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE re 
girar o preço alertado pela empresalomeoedor CIAMED - DISTRIBUI- 
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA. localizada RUA SEVERINO AU. 
GUSTO PRETTO, nº 560, SANTO ANTÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 
05,782 73310001-49 toprosamtada poo(a) Sr(a) RENATA CASAGRAN- 
DE GALIOTTO, CPF: 488.351.100.88, conformo o(a) femns) abaixo 
clneriminado(o) com seu(s) respectivo(s) praço(s)untávi(a) e quantida 
a(o) em nono da empresa acima clada, Aquisição de medicamentos. 
padronizados para serem distribuídos aos usuários da Rede Municipal 
medicamentos ulizados na emergência pelos Centos da Saúde e me 
dicamentos de dispensação especial, nos termos estabelecidos no Ed 
tal nous Anexos, no valor total de R$ 531.050,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583072021 

MODALIDADE PI ELETRÔNICO Nº 77/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/11/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rus Pedro Druszez, 111, neste ato representado  polo(a) 
Secrotário(a) Municipal Sra). ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 
934,762.200-10, nos leemos da Lei nº 8.666, da 21 de junho de 1993, e 
da Loi nº 10.820, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 
34 416/2020, e demais normas legais aplicáveis em face da ciassíica- 
vão da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº. 77/2021 RESOLVE re 
gistar o preço ofertado pela empresaifomecador DIMASTER COMER. 
CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, localizada RODOVIA BR 
480, 1º 180, CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 02520.829/0001.40 
representada pelo(a) Srta) SUEMA TUSSI BRÚNELO, CPF 
448.443.280-34, conforme o(s) om(ns) abaixo disciminado(s), com 
souls) ruspoctvo(s) praço(s) untário(s) a quantidade(s), em nome da 
empresa acima citada. Aquisição de medicamentos padronizados para 
sorem distribuidos aos usuários da Rede Municipal, medicamentos uti 
zados na emergência polos Centros de Saúde e medicamentos de dis 
pensação especial, nos termos estabelecidos no Edial e seus Anexos, 
o valor total de R$ 4 200,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3842024 PROCESSO LICITATÓRIO W 4683072021 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 772021 SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE No Sa 10-12021, o Municip de Araucária, Estado do Paraná suado 
na Rum Pedro Drvrcz 17, neste at representado peo Secretário Nu niipai Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA. CPF 834 762 30910, nos ter. mos de Lo rê 8.56, do 21 e unho de 4993, od Ls 1º 10.520, de 17 de jdho de 2002, e do Decreto Musa rº 34 4162020, e demais nor 
mas gas em faco da ciassicação ca proposta apresentada 
noa) PREGÃO Nº 772021 RESOLVE regevar à preço ofertado pela empresafomecador CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS PARMACEU: TICOS LTDA, locatrada RODOVIA TAPIRA LINDÓIA. SN, KM 1, FAZ 
ESTÂNCIA CRISTALIA, inscrta no CNP s0b 0 nº dé 734 6711006151 
representada pelo Sr MARCELO KUCHLA. CPF. 024 06505901, con iorme o tens ababo discriminados. com seus respectivos preços uni nos é quandades, em name da empresa acima ctada, Aquisição de madicamentos padronzados para, serem distribuidos sos usváros Ga Rede Municipal, mecicamentos uslzados na emergência pelos Centos 
de Saúde é medicamentos do dispensação especial, nos ternos estado Jeidos no El e sous Anexos, no valor eai de R$ 225 05400 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39572021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4883012021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
No dia 10/11/2921, o Município de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Dsecz, 11, neste ato representado pelo(a) 
Secretário(a) Municipal Srta). ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 
834.782 309.10, nos termos da Lei nº 8 666, de 21 de junho de 1983,» 
da Loi nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 
34 416/2020, a demais normas legais aplicáveis, em face da classfica- 
ção da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE 1 
gistrar 0 preço ofertado pela empresavfomecedor NUNESFARMA DIS- 
TRDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. localizada RUA ALMI- 
RANTE GONÇALVES, nº 2247. AGUA VERDE, inscrita no CNPJ sob o 
nº 75.014,187/0001.00 representada pelo(a) Sr(a) PAULO ANDREI BA- 
RAUS, CPF: 033 119.049.40, conforme o(s) Rem(ns) abaixo discrimina. 
do(a), com seuís) respectivo(s) preço(s) untário(s) e quantidade(s) em 
nome da empresa acima citada. Aquisição de medicamentos padroniza- 
dos para serem distribuidos sos usuários da Rede Municipal, medica 
mentos utiizados na emergência pelos Centros de Saúde e medicamen- 
tos de dispensação especial, nos termos estabelecidos no Edital e seus 
Anexos, no valor total de R$ 78.800.00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29872021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4883012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/41/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Pedro Druserz. 111, neste ato representado pelo(a) 
Secretário(a) Municipal Srta), ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 
934.762 309-10, nos termos da Lei nº 8 666, de 21 de junho de 1983, o 
da Lei nº 10,520, de 17 de juho de 2002. é do Decreto Municipal nº 
34 416/2020, o demais normas legais aplicáveis, em face da ciassfica- 
vão da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE 1e- 
gistrar o preço ofertado pela empresarfomecador PROHOSP DISTRI- 
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, localizada RUA JOSE FERRE! 
RA BARROS, nº 89, VILA FANNY, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.355 394/0001.51 representada polo(a) Sr(a) CARLOS DANILO DOS 
REIS DIAS, CPF: 821.801 721.68, conforma o(s) Rem(ns) abaixo disr. 

quantidade(s) “e medicamentos padro. 
nizados para serem distribuídos sos usuários da Rede Municipal, med 
camentos utilizados na emergência pelos Centros de Saúde e medica. 
mentos de dispensação especial, nos termos estabelecidos no Edital é 
seus Anexos, no valor total de R$ 182.426,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 400/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4883012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/41/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná. suado 
na Rua Pedro Druszez, 111, peste ato representado pela Secretário Mu. 
nícipal Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF- 934 782 309-10, nos ter 
mos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, e da Loi nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e do Decreto Municipal nf 34 4162020, e demais nor 
mas legais aplicáveis, em face da classicação da proposta apresentada 
no PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE tegisirar o preço ofertado pela em. 
presalfomecedor PRATI. DONADUZZ! E CIA LTDA. localizada RUA 
MITSUGORO TANAKA. nº 145, CENTRO INDL. NILTON ARRUDA, ins. 
erila no CNPJ aob O né 73.856 593/0001.66 representada pelo(a) Sr(a) 
GISELI BASSANI DOS SANTOS, CPF: 981 874720-00, conforme os 
one abaixo discriminados, com seus respectivos preços untários a 
quantidades, em nome da empresa acima ctada. Aquisição de medica 
mentos padronizados para serem distribuidos aos usuários da Rede Mu: 
nicpal, medicamentos ubizados na emergência pelos Centros de Saúde 
e medicamentos de dispensação especial, nos termos estabelecidos no 
Edital e seus Anexos, no valor total de R$ 795 600,00. 

Estaduais Agrícolas o Floreal o demais. ostbelecimantos da antro vinculados à Secretaria de Estado da Educação da Paraná. DATA E HORÁRIO 
DA DISPUTA: 08/1212021, às 09:00 (nova hoxas) por meio de sistema 
siotónico do Banco do Bra. VALOR MÁXIMO: R$ 153.384 000,00 (conto a 
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8 ARAUCÁRIA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40272021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4533012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77021 | 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No dia 10/112021, o Municip do Araucária, Estado do Paraná, situado 

ra Rua Pedro Druiece, 111, neste at representado pelo Secretário M 
pal Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA, CEF 834762 309-10, nos tor. 
mos da Lire 8.56, de 21 do junho de 1989, o da Le 1º 10.820, de 17 
de julho de 2082. e do Decreo Municipal rº 34 418/2020, e demais nor. 
mas jogas “em faco da caselicação da proposta aprosantada 
no PREGÃO Ne 771202] RESOLVE registar o preço oletado pola em- 
presafiomecedor UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL SA 
focaizada RODOVIA Fernão Dias - BR 381, nº 742, Pavihão B módulo 
2, Rod, Fernão Dis, KM 88150, Disto Indutial (CDI) inscha no 
CNP sob o nº 60.665 86/9008. representada pela Sra. EMANUEL. 
LA DAS, BERTULEZA BARAÚNA, CPF. 064.149 30-04 a paia Sra 
MARIA YONE MENDES GOMES RAMOS, CPF: 563,843351-18, cor forme os fens abairo discriminados, com seus respectivas preços Un. ros a quantidades, em nome da empresa Boima Gtiada. Aquisição do 
medicamentos padronizados, para serem dietbuidos Bos, usuários da 
Rede Municipal, medicamentos utilizados na emergência pelos Centros 
de Saúdo o medcamantos de dispensação especial, nos lemos estabo- 
jegios no Edital o seus Anexos, no valor olal da R$ 198.800,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 403/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Wº 4883012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Pedro Druszez, 111, neste alo ropresontada pelo Secretário Mu 
nicipal Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 834.762 308-10, nos ter 
mos da Lei nº 8.866, de 21 de junha de 1983, e da Lei 1º 10.820, de 17 
do julho de 2002, e da Decreto Municipal nº 34 418/2020, e demais nor 
mas legais aplicávois, em face da casslicação da proposta apresentada 
no PREGÃO Nº. 77/2021 RESOLVE registrar o preço oletado pela em- 
presaormecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE- 
dl, localizada AVENIDA MARINGA, nº 3592, ATUBA, PINHAISIPR, in. 
cita no CNPJ sob o nº 13.485.130/0001-03 representada polo Sr ALE- 
XANDRE MAGNO BAREA, CPF: 602 389.809.44, conforme os itens 
abaixo discriminados, com seus respectivos praços unláios e quantid 
des, em nome da empresa acima clada. Aquisição de medicamentos 
padronizados para serem distribuidos. 
medicamentos utilizados na emerpência palos Ci 
dicamentos de dispensação especial, nos termos 
tale sous Anexos, no valor total de R$ 195 808.00, 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 | 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Pao Druazez, TI, esta at representado polo Socrtáio My 
riépal Sc ADILSON SEIDI SUGUIURA, CRF: 234 762.309:10, nos ter 
mos da Li nº 8.86, do 21 do Junho de 198, ca Lo nº 10.820, 
e ho de 2002, do Decreto Municipal nº 34 4182020, e dem 
mas loga aplicável, am faca da clamlicação da proposta aprosontada 
no PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pela em- 
retaomnecador INOVAMED HOSPITALAR LTDA, localizada Rua Dou. 
for João Canuto, nº 215, INDUSTRIAL, ERECHMRS, inorta no 
CNP sob a 1º 12.889 036/0001-02 representada polo 5, SEDINEI RO- 
BERTO STIEVENS, CEF 004 421 08070, conforma os luna abaixo di 
ciminados, com seus respecívos preços. unitários « quantidade 
rorme da enprosa acima ctada, Aquaição do medicamentos pad 
dos para seram citrbuldos aos usuários da Race Municipal, medica 
mentos utizados na emergência pelos Cantos do Saúdo o madicamen 
Jos de cispensação especial, nos termos estabelecidos no Edtal a nous 
Anexos no valor oa de R$ 48.818,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5830/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 | 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No da 1011172021, o Município de Araucária, Estada do Paraná, suado 
na Rua Pedro Druszca, 11 to representado . pelo(a) Secretário(a) Municipal Sia). ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 
834 762.308.10, nos lermos da Lei nf 6.668, do 21 da junho do 1993, 
da Lei nº 10.520, de 17 de juho de 2002, e do Decrelo Municipal nº 
34 416/2020, e demais normas legais aplicáveis em faca da classíca- 
ção da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE re- 
gistar O greço ofertado pela empresaiomecedor SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP. localizada AVENIDA PORTU- 
GAL, nº 5201. ZONA LA, incria no CNP soh o nº 28.289.78810001.08 
representada pelo(a) Sr(a) PAULO ROBSON MORETTO, CPF: 
051.529.499.38, conforme o(s) temíns) abaixo discriminad 
seu(s) respecinolo) preço(s) untáro(s) e quantidade(s), em nome da 
empresa acima citada. Aquisição de medicamentos pato 

pensação especial, nos termas estabelecidos no Esial é seus Anexos, no valor otal de R$ 2.770,00, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 408/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4883012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/31/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Podio Druszcz, 111, neste ato representado pelo Secretário M 
nicpal Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF 834 762 308-10, nos ter 
mos da Loi nº 8.866, de 21 de junha de 1983, o da Loi nº 10.820, de 17 
de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 38.416/2020, e demais n 
mas legais aplicáveis, em face da cisesficação da proposta apresantada 
no PREGÃO Nº. 77/2021 RESOLVE registar o proço ofertado pela em- 
presafornecodor MERCK S/A CD, localizada na Estrada dos Bandolran- 
tes, 1700 GLP 3 ARMZ 108-113, TAQUARA, RIO DE JANEIRO-RJ, ne. 
cri no CNPJ sob o nº 33.069 212/0012.37 representada pela Sra BAR. 
BARA LUIZA DE BRITO, CPF: 096 124 827.78, conforma os tons abar- 
xo disefiminados, com sous respectivos preços unitários e quantidades, 
em nome da empresa acima ctada. Aquisição da modicamentos padro- 
nizados para serem distbuídos aos usuários da Rede Municipal, medi- 
camentos utilizados na emergência pelos Centros de Saúdo e medica. 
mortos de dispensação especial, nos termas estabelecidos no Edital o 
seus Anexos, no valor total de R$ 113.000,00. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 410/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4883012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/11/2021, o Municipio do Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Druszez, 111, nosto ato reprasentado polo Secretário Mu- 
nicipal Sr. ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF. 934.762 309-10. nos tr. 
mos da Lei rº 8.666, de 21 de junho de 1983, e da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 34 416/2020, e demais nor. 
mas legais aplicáveis, em face da clasiicação da proposta apresentada 
no PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pela em 
presalfomecedor JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA. 
LARES LTDA, localizada RUA PAULA FREITAS, nº 33, NOSSA SE 
NHORA APARECIDA, inscrita no CNP. sob o nº 3á 027 398/0001-71 re- 
presentada pela Sra THAIS CAROLINE CANDEIA, CPF: 092 094 048 
BO, conforme os luns abaixo discriminados, com saus respectivos pr 
ços unilários quantidades, em nome da empresa acima citada. Aquisi- 
ção do medicamentos padronizados para serem distibuídos aos usuá- 
rios da Rede Municipal, modicamentos utlizados na emergência polos. 
Centros de Saúde e medicamentos de dispensação especial nos ter 
mos estabelecidos no Edial e seus Anexos, no valor total de R$ 
74.280,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583072021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7712021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

No dia 10/13/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Druszcz, 19, nesle ato  ropresentado pelo(a) 
Socrotário(a) Municipal Srta). ADILSON SEIDI SUGUIURA. CPF. 
934.762.308-10, nos termos da Lo nº 8.686, de 21 de junho de 1993, e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o do Decrato Municipal nº 
34 416/2020, o demais normas legais aplicáveis, em face da classica. 
ção da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE re 
gistrar o proça ofertado pela empresaifomecedor ANJOMEDI DISTR. 
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, localizada RUA SANTOS DU. 
MONT, nº 1118, SALAD2, SAO CRISTOVÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 
31,151.224/0001-28. representada pelo(a) Sr(a) PIERINA FERRARI, 
CPF: 246 226,560.00, conforme o(s) item(ns) abaixo ciscriminado(s) 
“com seu(s) respectivos) preço(s) unlário(s) a quantidade(a), em nome 
da empresa acima cilada. Aquisição de medicamentos padronizados 
para serem distrbuldos aos usuários da Rode Municipal, medicamentos 
ublzados na emargência polos Centros de Saúdo & medicamentos de 
dispensação especial, nos termos estabelecidos no Edital à seus Ane. 
xos, no valor total do R$ 444,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7772021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/11/2021, o Município do Araucária, Estado do Paraná, suado. 
ma Rua Padro Druszce, 11), mosto, ato representado pelo(a) 
Secrotáro(a) Municipal Sia). ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF 
934,762,308-10, nos tormos da Lui nº 8.686, da 21 de junho de 1983, e 
da Lot nº 10.520, de 17 de júho de 2002, o do Decreto Municipal nº 
34.418/2020, a demais normas legais aplicáveis, em faca da dlasica- 
cio da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE re 
gisrar o preço ofertado pela empresafomecedor CENTERMED! 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, localizada Aces. 
so FLORENAL RIBEIRO, nº 1551-0, QUEDAS DO PALMITAL, CHAPE 
G6 - SE, Inscr no CNPJ sob o nº 03,652 03010003-32 reprosontada 
pelo Sr, LUIZ EDUARDO RAZZIA GIACOMEL, CPF: 027,189970-01, 
conforma os tona abaixo discriminados, com sus rospectvos preços 
unltários o quantidades, em nome da emprosa acima cada. Aquisição. 
“do medicamentos padronizados para serem disrbudos aos usuários da 
Roo Municipal, medicamentos utizados na emergência polos Centros 
de Saúdo e medicamentos de dispensação especial nos termos estabe. 
Ieoidos no Edital e ses Anexos, na valor total de R$ 604 020,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41472021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7772021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Pedro Druázca, 111, nesto alo representado polo Secretário Mu- 
ricial Sr ADILSON SEIOI SUGUIURA, CEF: 834.762 308-10, nos ler. 
mos da Lui nº 6.6, da 21 da junho do 1983, e da Lo nº 19.820, de 17 
de julho de 2002, e da Decreto Municipal nº 344162020, e demais nor 
mas logos apávoi, em aco da clossfcação d proposta apresentada 
nofa) PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pela 
emprosafomecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARANA. 
LTDA, localizada RUA SALGADO FILHO, nº 3252. CANGELLI, CASCA. 
VELBR, inscrita no CNPU sob o nº 39 448 478/0001- 14 representada 
pelo Sr ANTONIO SERGIO BORGES JUNIOR, CPF 074 636 139-1, 
conorme os lens abaixo discfiminados, com seus respecivos preços 
unitários e quanhidades, em nome da empresa acima citada. Aquisição. 
do medicamentos padronizados para serem distribuidos aos usuários da 
Rodo Municipal, meilicamentos ullizados na emergência pelos Centros 
de Saúdo e medicamentos de dispensação espocial nos temas estabe- 
locidos no Edital e seus Anexos, no valor total de R$ 20.262,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41572021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583012021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÓNICO Nº 7772021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

No dia 101112021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 

(ES amaveária 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 418/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4583012021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº772021 

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
No dia 10/11/2021. o Municipio de Araucária Estado do Paraná, situado 
na Rua Podio Druszez 11, neste ato representado pelo Secrtário Mu- 
nicpal St ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 934 762 309.10, nos lr 
mos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1999, e da Lei rº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 34 4162020. e demais nor 
mas legais ape áveis. em face da classificação da proposta apresenta 
da no PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE regar o preço ofertado pela 
empresaliomecedor NOVA MEDICAMENTOS LTDA, localizada RUA 
GENUINO PIACENTINL nº 59, SANTA TEREZINHA, incita no CNPJ 
sob o nº 41.365.1130001-78 representada pelo Sr. FABIO EMANUEL 
REBONATTO, CPF- 046 873 635580, conforme os tens abaixo discrmi- 

especial, 
Jos, no valor total de R$ 117.640,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41812021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nr 4583012021 MODALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 : 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

No dia 10/TI/2021, o Município de Araucária Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Drusecz, 111, neste at representado pelo Secretário Mu 
nicpal Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA. CPF: 834 762308. 10, nos ter 
mos da Lo nº 8.666, de 21 de junho de 1983, e da Les nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 34 416/2020, e demais nor- 
mas legais aplicáveis, em face da classficação da proposta apresentada 
no PREGÃO Ne. 77/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pela em- 
presaifomecedor COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, lo. 
calizada Rua Joanna Rodrigues Jondral nº 250, BLOCO O1GALPAO 04, 
CILO 2. Londiina PR. inscrita no CNP so o 1º 87.729 178000572 te 
prosertada pela Sr RAFAEL OLÍMPIO CASTANHEIRA, CPF. 
524 387 888.71, conforme o tem abaixo discriminado, com sou respoct 
vo preço unitário e quantidade. em nome da empresa acima citada 
Aquisição de medicamentos padronizados para serem distribuidos aos 
usuários da Rode Municipal, medicamentos utizados na emergência. 
pelos Centros de Saude e medicamentos de dispensação especial nos. 
emos sabias no Ed e sous Anos, no valor oa do R$ 
Y 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42072021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 458302021 MODALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 10/11/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Druszcz. 141, neste ato representado polo Secretário Mu- 
nicipal Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA. CPF: 934 762.309. 10. nos ter. 
mos da Lai nº 8.686, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 
do julho de 2002, a do Decreto Municipal nº 34 418/2020, e demais nor- 
mas legais apicaveis, em face da ciassiicação da proposta apresentada 
no PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pola em- 
presafomecador TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI, localizada RUA VALE VITORIA, nº 531, CEN- 
TRO, inscrita no CNPJ sob o nº 22 862 531/0001-26 reprosentada pelo 
Sr ACÁCIO EVERTON LISOSKI, CPF: 012 006 390.87, contorme o Htem 
abaixo discriminado, com seu respecivo preço untário a quantidade, em 
nome da empresa acima ctada Aquisição de medicamentos padroriza- 
dos para sarem distribuídos aos usuários «la Rada Municipal, medica 
mentos utilizados na emergência pelos Centros de Saúde e medicamen 
tos de dispensação especial, nos termos estabelecidos no Edital e seus. 
Anexos, no valor total de R$ 130.800,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Ne 48830/2021 MODALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 1011372021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Drusacz 11), neste ato representado polo(a) 
Socratário(a) Municipal Sra). ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 
934,762.309-10, nos lermos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
da Lei nº 10.520, de 17 de juho de 2002, e do Decreto Municipal nº 
34 4162020, e demais normas legais aplicáveis, em face da dlassfca 
ção da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE re- 
gisrar o preço ofertado pela empresarfomecedor VERDE DISTRIBUI. 
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA, localizada AVENIDA FERMINO DO- 
MINGOS DEITOS, nº 828, SALAG!, Endereço não informado, inscrita no 
CNP sob o nº 37 882 886/0001-54 representada polo Sr ANDREI JOSÉ 
SENEM, CPF: 034.174.959- 11, conforme o em aba discriminado, 
com seu respectivo preço unitário e quantidade, em nome da empresa 
acima etaca Aqusição de medicamentos padronizados para serem ds. 
ruidos aos usuários da Rede Municipal, medicamentos utilizados na 
emergência pelos Centros de Saude é medicamentos de dispensação 
especial. nos tarmos estabelecidos no Edital a seus Anexos, no valor o- 
ai de R$ 8.009,00. 

ADILSON SEIDI SUGUIURA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

0BS.: As tabelas ctadas encontram-se disponíveis, integralmente, no 
diário oficial eletrônico do municíio, se: hiipsaraucaria atende net”? 
po=diaooficial, para consulta e impressão. 

DECRETO Nº 36.929, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Abre crédio adicional suplementar no orçamento do Município, com 
base em excesso de amocadação no valor de R$ 300.000,00 (razentos 
mi rea), 
OA) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com base nos. 
Artigos 41, 1,42, 48, 6 1,183 e 8 4º da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, na Lo de Dierizos Orçamentárias nº 36452020 de 
28/08/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 9550/2020 de 23/12/2020: 

DECRETA 
A 1º Fica aberto cródio aciona suplementar com baso em acesso 
de arrecadação, no valor de R$ 300.000,00 (vazentos ml reais, para 
reforço no exaríca financeiro de 202" da(e) seguinto(s) dotação(ões) 
orçamentána(s) 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
“Secretaria Municipal de Saude. 

Unidade Orçamentária. Fundo Municipal de Saúde 
12001 

Funceoal Programática: 
12.001.0010 0902.0005 241 

8 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 

3350430000 - Subvenções 01494 - Bloco de Custeio. R$ 300.000,00 
sociais das Ações o Serviços 

Públicos de Saúde 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 300.000,00 

Art, 2º Para dar cobertura aots) crdio() indicado(s) no artigo anterior 
será(ão) ullizado(s) recurso(s) proveniente(s) do excesso de arrcada- 
ção dafs) recela(s; 1718039109 - Enfrentamento da Emergência do 
Saúde Nacional COVID-19 (Crédio Extraordinário) Portaria MS nº 
2624/2020 da onto 144 - Bloco de Custeio das Ações à Serviços Pú. 
Bicos de Saúde nos termos do inciso 1,8 1º, arigo 43, da Lei Fodral 
4.320, de 17 de março de 1064, 
Aut 3º Esto Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 

Pratetura do Municipio d Araucária, 12 de novembro de 2021, 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito de Araucária 

Atividade Mantor o fortalecer as ações do 
saúde na alenção secundária o laciária 

DECRETO Nº 36.929, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Dispõe sobre a data de vencimento da Taxa da Cokeia da Lxo, prevista 
no ar, 53 da Lei Complementar nº 001/1987, para a exercício do 2022, 
e dá outras providências, 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais que ho são confoídas pol inciso Xi do art 
56. da Loi Orânica do Município, com fundamento na Lei nº 
3064/2016, e atendendo no conido ha Processo Adminisralvo nt 
nioeesraçar 

DECRETA 
AM 1º Fica dofnida a data de vencimento para o pagamento à vista da 
tava do coleta de io para o exercício do 2022, 
Ant 2º O pagamento à vista da taxa de manulenção anual de coleta do 
Ho deverá sr reakznda al o da 4 (quato) de fevereiro do 2022. 
Art 3º O Tributo não pago até a data reforida no at. 2º, dosto Decrel, 
será lançado aulomalicamento na fatura mansal de água / esgoto da 
Sanepar, obedecidas as premissas do at. 89 a Anaxo da Loi Complo- 
montar nº 1, do 29 do dezembro de 1997 o da Lol nº 3,064, de 21 do 
dezembro do 2016 
Art, 4” Esto Decreto antra om vigor na da da sua publicação, 

Pratstura do Municipio de Araucária, 12 de novembro d 2021, 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito de Araucária 

na Rua Pedro Druseez, 111, neste ata representado pelo Secretário Mu- 
ricipal Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 934.762.309-10. nos lr 
mos da Lei nº 8.668, de 21 de junho de 1983, e da Lei nº 10.520, de 17 
do julho do 2002, e do Decreto Municipal nº 34 416/2020, a demais nor- 
mas legais aplicáveis, em faca da ciuesficação da proposta apresentada 
no PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pela em- 
prasalomecudor DME DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D MEDICA- 
MENTOS EIRELI, localizada RUA VICTORIO LUIZ ZAFFARI, nº 107, 
SALA COMERCIAL, TRES VENDAS, inscrita no CNPJ sob o né 
16.870.990/0001-31 fepresentada peia Sra JESSICA MARIA MARINI 
CPF: 031.606.300.31, conforme os tens, ahaixo discriminados, com Seus respectivos preçõe unitários e quantkdades, em nome da empresa 
acima oltada Aquisição de medicamentos parrenizadas para sarem de 
fnbuídos aos usuários da Rede Municipal, medicamentos utilizados na 
emergência pelos Centros de Saúde medicamentos de dispensação 
especial, os termos estabelecidos no Edital e seus Anexos, no valor io- 
tal de R$ 76.700,00, 

Os principais sintomas 
do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE ou 
DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

Á! SEI aravcária 
Apm do CO nd em ss 
pda areia nr a 
inscrição através da página do COMUSAR. 1 - Expediente do. 
min); 1.1 = Justificativas de ausência; 1.2 - Correspondências re- 

1 - Legislação; 2.12 - Assistônci 
214 - Fiscalização; 21.5 - Capacitação 
Atendimento Especializado Multidisciplinar para. atendimento do 
pessoas com deficiência no Município de Araucária: (10 min); 23 - 
Panorama Covid - Vacinação o Readoquação da Rodo; (30 min); 2.4 
- Papel da Vigilância em Saúdo; (20 min) 25 - Ratificação aprova- 
ção da Prestação de Contas 2019/2020: (15 min); 26 - Projeto Tóo- 
nico Institucional de Implantação do Equipe Multprofissional do 
Atenção Especializada em Saúdo Mental - Equipe tipo 3: (10 min); 
27 - Relato da situação atual do Raio X da UPA SIFAR; (10 min) — Informes; (15 min), Formulário de Inscrição para participação da 
população está disponivel na página do Comusar no se da Prefetura 
de Araucária, através do like 
ips:/araucaria atende netcidadaaipagina/consalho-municipa-de 
saude-de-araucariacomusar, O mesmo devo sor preanchido até o dia 
2012021 

Os principais sintomas 
do Coronavirus são: 

FEBRE + TOSSE 

ou 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR 

Ee Eni do Cura 



Publicidade Legal 
AEB] amaucáma 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº002/2021 

Interessado : Socretaria Municipal da Meio Ambionto O MUNICÍPIO 
DE ARAUCÁRIA tora público para conhecimento dos interessados. que 
realizará chamamento público para apresentação de proposta de preços. 
é documentação, visando à Contratação emergencial de Empresa Es- 
peciaizada para execução de senviços de manutenção de Ruas, Aveni- 
das, Praças e Parques alravés de varição manual nos termos estabe- 
ecidos em Termo de Relerência, Objeto: Contratação emergencial de 
Empresa Especializada para execução de serviços de manutenção 
de Runs, Avenidas, Praças e Parques através de varrição manual. 
Prazo de execução do serviço é de até 06 (seis) meses e o valor mári- 
mo estipulado para o certame é da R$ 1.058.568.0 (um mihão cin. 
quenta a olo ml quinhentos o sessenta a aro reais a trinta centavos) 
para o serviço de 6 meses, perfazendo um valor mensal máxmo de R$. 
176.428,05 (cento e setenta e seis mi, quatrocentos e vinte e olta reais 
e quarenta & cinco centavos). O valor máximo deste chamamento fot 
definida em conformidade com a Instrução Normativa nº 097/2017. DO 
PROTOCOLO E SESSÃO DE ABERTURA: Os Envelopes devem ser 
Incrados e protocolados, elqueiados ou impressos com a idenilicação 
da empresa proponente conforme instrução do Termo de Referência O 
Protocolo será realizado no Núcioo Administrativo o Financeiro da So- 
crearia Municipal do Meia Ambiento (NAF / SMMA), até as Shã0min do. 
dia 29/11/2021 9 a abertura se dará no mesma dia às 10:00h na sede da. 
Secretaria Municipal do Molo Ambianto, siada na Rua Coará, 79 — 
Jardim Iguaçu, nas dependências do Parque Cachoeira, em Araucária. 
na presença dos interessados, As informações para a formatação de 
propostas e Termo de Referência estão disponíveis na Secretaria 
de Melo Ambiente — SMMA / Núcleo Administrativo e Financeiro 
(NAF), ou solicitado pelo e-mail naí.emma araucaria prgovbr 
também podem ser esclarecidas oventuais dúvidas através do 
tolefono nº (41) 3614-7485, 

Araucária, 18 do Novembro de 2021. 
VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

1ES[ amauçámia 
EDITAL N.º 305/2021 - RESULTADO DA PROVA OBEJTIVA 

O Prefeito do Município de Araucária, Estado do Paraná, no uso de suas| 
atribuições logais, mediante as concições estipuladas nesto Edital, em| 
conformidade com a Constituição Federal a com as demais normas| 
ntraconatlucionals atinantos à matéria, TORNA PÚBLICO o Resultado 
da Prova Objetiva do Concurso Público aberto pelo edital n.º 230/2021 
nos seguintes termos: Art. 1º Fica dirulgado por intermédio do presente 
edital o resultado da prova objeiva aplicada na data protéia do 17 da| 
outubro de 2021. O ANEXO | dispõe quanto ao Gabarto Definitivo da| 
prova objetiva IO ANEXO H dispõe quanto ao Resultado da Prova| 
Objativa, conforme disposição do subitem 11,25 do adial do abertura 
Avt2º O candidato podorá consultar individualmente sua Folha de Ros- 
postas, bom coma o seu desempenho na Prova Objetiva, acessando o| 
campo “ÁREA DO CANDIDATO. disponho no endareço eletrónico| 

7 Art3* Quanto ao resultado da prova objai 
“diuigado caberá inarposição de recurso, no poríodo das Oh do dia| 
22/11/2021 até às 23h89min do dia 23/11/2021, cbsorvado o horário 
oficial do Brasila/DF. O candidato interessado em Intrpor recurso davo- 
rá acossar a "ÁREA DO CANDIDATO, disponivel no endereço altrônk 
co pre lunacaotalipagubr. At.4* Esto Edital entra em vigor na data! 
“do sua publicação. Araucária 18 da novembro do 2021 

Hissam Hussoin Dohaint 
Proto 

Patrícia Piros Sorra Fagundes. 
Prosidente da Comissão Espocial 

1 amaucámia 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1222021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 8011672021 INTERES- 
SADO; Secretaria Municipal de Saúdo ASSUNTO: naniblidade do 
Licitação, com fundamento no artigo 25, Ieiso | da Lol nº 8666/1995, 
para conttalação o sistema da informática de gestão haspatar Tasy 
ara ulização no Hospial Muricipal de Araucária (HMA) e Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA). nos lemos o especiicações constantas no 
Processo Adminiataivo Digtal Nº 01182021. VALOR TOTAL: R$ 
387.067,20 (Trezontos e cinquenta a seta ml, sessenta e soto reais & 
“vila centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses, PRAZO DE Vk- 
GÊNCIA: 12 meses, FORMA DE PAGAMENTO: Até 30 dias coridos 
após atesta da nota fiscal pola Secrelara de Adiinisiração acompanha. 
do das cordões negativas da FGTS, Trabalhista e Uniicada da Fecoia 
Foderal, dentro dos, prazos de validados, CONTRATADA: PHILIPS. 
CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS. DE INFORMACAO LTDA, 
ONPJ: 01950 338/0001-77. Fundamento: At 25, inciso 1, da Li nº 
ec68/, Prolfura do Município de Araucária. 18 de novembro de 2021 

ADILSON SEIDI SUGUIURA 
Secretário Municipal de Saude 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº1222021 
Pato a present heuiginidade, objeto do Processo de Iengibitade 
de Licitação 1º8011672021, para ecáia do ato, nos termos do Arigo 26 
da Lei nº 8.56699, alterações postaire, 

Município do Araucária. 18 d novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Proloto 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

Entre em contato no 
telefone: (41) 3263-2002 

PER VR e TT 

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 73/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 

OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de 
combustivel automotivo para atender as necessidades dos veiculos 
da frota municipal 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNP: 
76 105 S68/0001-30 
CONTRATADA: POSTO ROTA 4 LTDA - CNPJ: 05.888 1960001. 
7 
VALOR: R$ 822.685,07 (ofocentos e wine e dois mi seiscentos e 
oitenta a cinco reais e sete centavos) 
hem Descrição Und Quant % Desconto 

sobre 
tabela ANP 

O! — GASOLINACOMUM Lo 658554750 251% 
o ETANOL liro 282000 251% 
O  BIODESEL Lo 1094895810 252% 
Os DIESELCOMUM  Lio 496468250 2.52% 
DATA DE ASSINATURA: 18 de Outubro de 2021, 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021 

OBJETO: A presenta ata tem por objeto o registro de preços para 
eventual necessidade de aquisição de contratação de empresa 
especializada em fomecimento de mudas de plantas, fores, 
materiais. para forração, grama natural em placas padrão São 
Carlos, incluindo o serviço de plantio, destinado à omamentação de 
jardins em praças, canteiros, rotatóias, parques e prédios públicos 
do municiço 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, 
CNPJ: 76.105 568/0001.39. 
DETENTOR DA ATA: EMPREITEIRA ROSSI LTDA ME, CNPJ: 
24 020,066/0001.01 
VALOR: R$ 698.992.0 (seiscentos e sessenta e oito mil 
novecentos e noventa e dois reais e otenta contavos). 
DATA DE ASSINATURA: 10 de Outubro de 2021, 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

para automação do usuários para atendemento dos estabelecimentos 
municipais de ensina do muncipo, conforme especticações contidas no 
Termo de Referências (Anexo 01) do referido Edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17100 do dia 22/11/2021 ds 
08h50 do dia 081122021, 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das D8hS1 às 08h89 do dia 
08/122021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: O9h00 do da 
o8r1272021 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Oficial de Brastia. 
LOCAL: Portal Compras BR - www comprasbrcomr “Acesso 
Identificado” 
O edital completo poderá ser examinado o adquirido polo sito 
vem quatrobarras pr gov.br. menu “Lictações” ou solicitado via email 

as pr.g0v br. Informações. Poderãa ser obtidas pelo. 
ste. email ou lolofone (041) 3571-8800, das 08h00 às 12h00 o das 
13130 ás 17h30, 

“Quatro Barras. 19 de novembro de 2021. 

disponibiização de equipamentos internos de rede sem fio a porta web 

das OSh51 de OBNSO do da 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Os+00 do da 
tara, 

DE TEMPO: Horário Ofcial de Brastia. 
LOCAL: Portal Compras BR - mw comprasbr.com br “Acesso 
Identificado” 
O edital completo poderá ser examinado e adquirido pelo site 
une quatrobarras pr gov.br, menu “Licitações” ou solicitado via email 
EciacaoBquatrobarras pr gov br Informações Poderão ser obtidas pelo 
st, emai ou telefone (041) 3571-8800. das O8NO às 12500 e das 
13h30 às 1TR3O, 

“Quatro Barras, 19 de novemixo de 2021. 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal, 

ABERTURA DAS PROPOST/ 
1312202. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 100/2021 
MENOR PREÇO POR ITEM 

A Prefeitura Municipal de Quao Barras toma público para 
conhecimento dos interessados. que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade supra, com as seguintes caractrisicas: 
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de contratação. 
“de empresa para fomecimento de produtos « serviços de serralheria « 
demais Hens para alender as secretarias municipais, conforme 
especificações contdas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido. 
Edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 22/11/2021 às 
08hSO do dia 081272021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h51 às 08h59 do dia 
osriznoat 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00 do dia 
os/i2n02" 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Ofcil de Brastia 
LOCAL: Portal Compras BR - www comprasbr.com br "Acesso 
identificado” 
O edital completo poderá sor examinado e adquitido pelo sie 
wins quatrobarras pr gov”, menu “Licitações” ou solitado via email 
NetacaofBquatrobarras pr gov br Informações. Poderão ser obtidas pelo. 
“te, email ou tnleona (041) 3671-8800, das OBNOO às 12h00 « das. 
19h30 à 17h30, 

Quatro Barras, 19 de novembro de 2021 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

muflBaras 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SAP e 102021 

MENOR PREÇO POR ITEM 
A Prefeitura Municipal de Quatro Barras 
conhecimento dos interessados que fará realizar Lictação, sob a 
modalidade supra, com as seguintes características: 
OBJETO: Registro de proço para eventual necessidade de contratação 

toma público para 

corto especiicações cons no Termo de Rolerências (âneio 01) 
do referido Edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 221112021 às 
8h$O do dia 1011272021 
(ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h51 
NOn22021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00 do dia 
nono! 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horária Oficial do Brasa 
LOCAL: Portal Compras BR - ww. comprasbr.com br “Acesso 
identircado” 
O edital, completo poderá ser examinado e adquiido pelo sito 
vw Qualrobarras pr gov. manu “Licitações” ou solilado via email 

vras pr gov br Informações. Poderão ser obtidas pelo. 
sto, email ou tolefona (041) 3671-8800, das OBh0O às 12h00 o das 
13h30 ds 17h20, 

Quatro Barras, 19 de novembro de 2021 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

ds 08h59 do dia 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 102/2021 
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

A Prefeitura Municipal de Quatro Barras, toma público para 
realizar Lotação, sob a 

OBJETO: Registo de preços. para eventual necossidados para 
contratação do empresa para fomecimento e instalação de portão o 
motor e demais tens para atender as Secretarias Municipais, conformo. 
“especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido. 
Esta 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 22/11/2021 às 
13h80 do dia 10/12/2021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13h51 às 12h50 do da 
101272021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00 do dia 
tona, 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Oficial de Brasilia 
LOCAL: Portal Compras BR - wwrw.comprasbr.com br “Acesso 
Identificado” 
O edital completo poderá ser examinado o adquirido pelo si 
wir quatrobarras pr gov, menu “Licitações” ou solicitado via email 
NstacaofBquatrobarras pr gov br Informações. Poderão ser obiidas polo 
site, email ou telefone (041) 3671-8800, das 08h00 às 12h00 e das 
13h30 ds 17h30, 

Quatro Barras, 19 de novembro de 2021, 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 



Região Metropolitana 
Publicidade Legal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10472021 

MENOR PREÇO POR ITEM 
A Prefeitura Municipal de Quatro Barras toma púbico para 
conhecimento dos interessados que fará realizar Lictação, sob a 
modalidade supra, com as seguintes caraeteristicas 
OBJETO: Coniratação de empresa para aquisição de equipamento de 
informática, tem deserto do PE 75/2021, conforme especiicações 
contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido Edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS; das 17h00 do cia 22/11/2021 às 
13h50 do da 13/1272021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13h51 às 13h59 do da 
13122021, 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
tata 
REFERÊNCIA DE TEMPO; Horária Oficial de Brasi. 
LOCAL: Portal Compras BR - wrw.comprasbr.com br “Acesso 
Identificado” 
O dial completo poderá ser examinado o adquirido polo sito 
we qualrobarras pr gov br, menu “Licitações” ou solicitado via email 
citacaofDquatrobarras pr gov br. Informações Poderão ser obtidas pelo 
sto, email ou telefone (041) 3671-8800, das OBNOO às 12h00 e das 
19h30 às 17h90, 

Quatro Barras, 19 de novembro de 2021 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

14h00 do da 

Novo Call Center otimizará 

atendimento em Campo Largo 

dos são uma demanda 
d 
blica verificada também 

retornar, no mais breve 
período de tempo, as 
chamadas que por al- 
gum motivo não foram 

Os serviços contrata- 

da Administração Pú 

pela Ouvidoria Muni- finalizadas de forma 
cipal. A contratação do adequada: chamadas 
all Center vem melho-. que não foram aten- 

rar e otimizar tempo nos. 
autoatendimentos. tele- 

E 
P 
gerenciamento 
chamadas entrantes na 
prefeitura. Outra fun- 

fônicos para o munícipe 
e melhor geren 
chamadas 
recebid: 

didas, chamadas que 
caíram durante o aten- 
dimento, retornar liga- 

bidas fora de 
horário de atendimento 
e retornar ligações que 
o usuário desligou du- 
rante o período de 
pera. 

O novo módulo tam- 
bém permitirá a aber- 
tura de canal de aten- 
dimento via mensagem 
de texto e e-mail.» 

ará as 
telefônicas 

Em fase de implan- 
ação, a ferramenta 
permitirá um melhor 

das 

Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral.com.br 

Mapa Astral, Cabala e numerologia, um estudo 
com uma média de 40 páginas, junto uma con- 
sulta de duas horas. Ligue e peça informações 
através do telefone (41) 3233-9138 ou pelo what- 
sapp: (41) 9741-1419 Programa Bom Dia Astral 
de segunda a sexta-feira na rádio Cultura AM 930 
das 07h às 08h. www.cultura930.com.br — live fa- 
cebook e instagram Dirce Alves jornalista. www. 
dircealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
É uma pessoa ativa, por isso está sempre em 

busca de um novo objetivo que o estimule pro- 
fissionalmente. O sucesso para este nativo é uma 
questão de tempo, e nunca desistirá de um sonho 
até alcançá-lo. Firme, audacioso e competente. 

Ss 4 a 
Alerta 
Os cancerianos começam a semana no alerta e 

os cuidados no trabalho devem prevalecer. Evite 
compras que possam comprometer o equilíbrio 
financeiro. Não deixe o sentimento de citimes in- 
terferir negativamente no relacionamento. 

gruporacom 

Casa do Papai Noel tem 
linha de ônibus especial 
São José facilita o acesso à atração com linha exclusiva 

Divulgação No intuito de faci 
tar 0 acesso à Casa do 
Papai Noel 2021, a ad- tos pelo caminho, tem o 
ministração pública de seguinte itinerário: Par- 

jo José dos Pinhais, que da Fonte, Terminal 
por meio da Secretaria Central, Shopping São 
de Indústria, Comércio José e Casa do Papai 
e Turismo (SICTUR) e Noel. 

organização do evento, A SICTUR ressal- 
disponibilizaram uma ta que no período do 
linha de ônibus exclu- - evento, das I7h às 23h, a 
siva para os visitantes Rua Julio Cesar Setena- 
acessarem a atra reski terá sentido único 

A linha especial para com direção à Casa do 
a Casa do Papai Noel Papai Noel, sendo que a 
tem o valor de R$ 8 saída será pela Rua Luis 
como tarifa, onde o pa-  Grochoski ou pela Rua 
gamento será somente Célia Terezinha Bassa 

em dinheiro. A linha, 
que irá parar nos pon- 

ASICTUR ressalta que no 
período do evento, das 17h às 23h 

[a 
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As25 unidades de saúde do Município estão 
solicitando a coleta de sangue para exame PSA 

O Sol passa a transitar pela sua positiva nona casa, é a fase de 
realizações e ideais. Você possui uma grande vontade de ven- 
cer e não tem medo dos desafios. Em alta compras, saúde e 
dinheiro.C. B84 M. 6561 

Fase que terá algumas mudanças nos negócios e trabalha. Saberá 
aplicar seus recursos em algo que dê retorno e realização. Neste 
período terá que dar apoio a Aquário e Capricórnio. Amor suave 
efeliz.C.317M.2094 

A influência do Sol na sua sétima casa indica equilibrio no amor, 
chances de casamento e acertos para os que tiveram problemas. 
Oportunidade de sociedade comercial e progresso pessoal. €. 
035 M.9082 

O dia é de alerta, o ideal é ficar na rotina. Dé apoio a familiares. 
com problemas. O Sol na sua sexta casa astral traz a necessi- 
dade de cuidar da saúde. Espere que logo terá colaboração nos. 
negócios. C. 101 M. 4827 

Tem início um período de mudanças no trabalho e negócios. 
Você vai colher tudo o que plantou. Oportunidades de ganhar 
mais, viajar, comprar e negociar. Amor total. Mais emoção no 
lar. Tentena loteria C.922 M. 615 

Fase de resolução de problemas domésticos, pode negociar a compra, 
venda, reforma ou mudança de casa. Será bem sucedido a profissão. 
O Soltar mae sváde e compevensão da pesana armada 380 M 703 

do Município, estão soli- 
citando a coleta de sangue 
para exame PSA, além da 
realização detestes rápidos 
para detecção de doenças 
sexualme 
como a Hepatite, Sífilis e 
HIV. 

cretária de 5 

mes que também 
citados nas US da 
as chances de cura são bem 
elevadas. "A campanha No- 

E esse | 

sra k 

Saúde realiza ações de prevenção 
do câncer de próstata em Colombo 

ud As 25 unidades de saúde vembro Azul ocorre para 
chamar a atenção para à 
importância — doshomens 
buscarem os serviços de 
satide antes do adoecimen- 
10, mantendo exames em 
dia e se cuidando para vive- 
rem mais e melhor”, orient 
Marilda. 

Para garantir que todos 
m ser atendidos, Ma- 

te transmissíveis 

De acordo com a se 
úde, Marilda 

quem não puder compare- 
cer durante a semana, pode 
procurar a US mais pró 
ma no sábado do dia 20, 
das Bh às 13h18 

O Sol passa a influenciar sua terceira casa, vem por aí no- 
vos amigos, viagens, compras e incentivo para negociar. 
Deve dar mais atenção para Capricórnio, Sagitário e Cân- 
cer, Felicidade no amor. .273M. 7490 

y — Periodo para implantar novas ideias no trabalho e ganhar 
para compras e viagens. Novas responsabilidades no seu 
lar. Amor suave. €.726 M. 5231 

A parti de agora o Sol passa a lhe protege, serão 30 dias 
de suczaso nas negócios e trabalho. Ficam bem long os problemas, dificuldades financeiras e com a sad E 
Sm serviços com turismo. 164 1.319 

Tem início um periodo dificil, e tudo dependerá como 
você vai reagir as exigências. Serão 20 dias de cuidados 

com a saúde, Ananças, relacionamento profis- 
siomal e familiar. C. 350 M.0816 

Você tem a mente voltada para o futuro, daí sua capacida- 
de de evoluir. Mas, Vêmus o desfavorece, por isso não abu- 
“senos gastose não discuta com seu amor. Evite problemas. 
com à família. C.605 M. 3672 

A influência positiva do Sol na sua 10º casa indica tran- 
quilidade na vida familiar Estará mais popular eirá reali 
zar ótimos negócios. Apoio de Gêmeos, Escorpião e Leão. 
Amor carinhoso. €. 449 M.1158 

Editor jornal do Ônibus 
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PF apreende 265 quilos de 
cocaína no Porto de Natal 

A droga foi localizada com auxílio de cães farejadores 
Aplicação do exame teve inflo ontem oenipa 
escrá encerrada no próximo domingo Em operação con- de cães farejadores 

Invisibilidade e junta com a Recei- de drogas. Não hou- 
ta Federal, a Polícia ve prisões porque a 

Registro Civil é o tema | federal (PF) apre- droga estava escon- 
endeu 265 quilos de dida num contêiner. 

a cocaína no Porto de A cocaína apreen- 
da redação do Enem Natal, no Rio Gran- dida foi recolhida 

O tema da redação do uma prova contendo a re- | de do Norte, na tar- para o depósito da 
Exame Nacional do En- dação dissertativa-argu- | de de sábado (20). Polícia Federal. 
no Médio (Enem) deste. mentativa e 90 questões | De acordo com à PE A partir das infor- 

ano foi “Invisibilidade e objetivas: 45 delas dos | | qdo esta [ás TO 
Registro Civil: garantia de componentes linguagens, | à droga estava es- mações o] a 
acesso à cidadania no Bra- . códigos e suas tecnolo- | Condida em um car- operação de apre- 

gias, e 45 de ciências hu- | regamento de man- ensão, a Polícia Fe- 

manas e suas tecnologias. | gas e tinha como deral informou que 
al de Estudos e Pesquisas Os candidatos tiveram | destino o Porto de dará prosseguimen- 

Educacionais Anísio Tei- até às 19h para terminar | Roterdã, na Holan- to às investigações 
xeira (Inep), o tema da o exame, No próximo do- E 
redação é o mesmo tanto. mingo (28) serão realiza- | J&- ' a irá instaurar, in- 
para o Enem impresso das as provas de ciências | A apreensão ocor- — quérito policial para 
quanto para o digital. da natureza e suas tec- | reu durante uma fis- identificar os res- 

A apli 
teve infc 

jo do Enem . nologias, e matemática é o de rotina 
ontem, com suas tecnologias. que envolveu o uso 

veis pela ação Droga estava num contéiner carregado de mangas 
nosa. E que seguiria para o Porto de Roterdã, na Holanda. 

nene poe DECADA ROVER ooo 

Doses de vacina doadas 
pelos EUA chegam ao Brasil 

O ministro da Saú- tado de acordo bilateral ta mais um exemplo da 
de, Marcelo Queiroga, para o combate ao vitalidade das relações 
anunciou ontem a che-  ronavírus. entre os dois país 
gada de 2,1 milhões de “Chegaram — agora “Os EUA têm estado 
doses de vacinas contra pela manhã mais de 2. ao lado do Brasil desde 
a Covid-19, Os imuni- milhões de doses de va- o início da pandemia. 
zantes da AstraZeneca cina Covid-19 doadas Para além das vacinas é 
foram doados pelo Es- pelos Estados Unidos. outros medicamentos 
tados Unidos e entre- Agradeço pela parceria. o governo norte-ameri- 
gues no Aeroporto de Juntos, vamos vencer cano já contribuiu com 
Viracopos, em Campi- esta pandemia”, publi- R$ 110 milhões em as- 
nas. Pelas redes sociais, cou Queiroga. Em nota, sistência direta, O setoi 
o ministro agradeceu o a Embaixada dos Esta- privado dos EUA com 
governo norte-america- dos Unidos declarou maisde R$ 412 milhões” 
no pela parceria, resul- que a doação represen- informou a nota. E 

OLEO HMRVEDADELE ANNA 

Acompanhe o 
trabalho da 
Assembleia 
Legislativa. 
No site, nas 

redes sociais 

e na TV. 

Aco Ega Sade 1 
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. 

[EINSE] | assembleia prleg.br dO” 
a Instagram com/assembleiaparana. 

fecetookeomessembeimegmsoapr | ASSEMBLEIA 
[0H Rarconimenben or | LEGISLATIVA 

DO PARANÁ 

ME Lo conis2. ntes de doses de imunizantesabicados pela strazeneca 
cer 


