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Governo prepara 
ação contra garimpo 
ilegal no Rio Madeira 
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nossos produtos no 
site gruporãa com 
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Curitiba passa de 30% 
da população vacinada 

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba imunizou, até ontem, 1.561.714 pessoas com a primeira 
dose ou a dose única (Janssen) da vacina anticovid, o que corresponde a 80,1% da população. Ao todo, 

Curitiba já aplicou 3.086.874 unidades do imunizante contra o novo Coronavírus. (Página 5) 
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Câmara 
aprova MP 
que cria o 
Auxílio Brasil 
A Câmara dos Deputados concluiu ontem 
a votação da Medida Provisória que cria o 
Auxílio Brasil. O programa, que substitui o 
Bolsa Família, muda alguns critérios para 
recebimento do benefício, com incentivos 
adicionais ligados ao esporte, desempenho 
no estudo e inserção produtiva. (Página 6) 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“Eu seria cristão, 
sem dúvida, se os 
cristãos o fossem 

vintee quatro 
horas por dia.” 

Mahatma Gandhi 

Instituto 
Verificador de 
Comunicação 

Editora lamaldo Ônibus 

Há pouco mais de 
dois meses temos acom- 
panhado, diariamente, a 
redução do número de 
casos confirmados e de 
mortes causadas pelo 
novo Coronavírus. Os n- 
dices de internamentos 
e de casos graves da Co- 
vid-19 estão caindo mais 
a cada dia, e a melhora 
do quadro sanitário é 
uma realidade apontada 
pela maioria das secreta- 
rias estaduais de Saúde. 
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a 
O recuo da 
pandemia 

Ontem, a 
Estadual de 
Paraná divulgou que 
o Estado registra, nes- 
te mês de novembro, a 
menor taxa de ocupa- 
ção em leitos de UTI ex- 
clusivos para tratamen- 
to da Covid-19 desde 
2020, Durante este mês, 
a ocupação destes leitos 
não ultrapassou a mar- 
ca de 24%, os menores 
índices desde junho do 
ano passado. 

Porém, isso não quer 
dizer que à pandemia 
acabou, ou que os cuida- 
dos sanitários devam ser 
abandonados. Ainda é de 
suma importância, mes- 
mo vacinados, que se use 
a máscara de proteção e, 
principalmente, se faça 
a desinfecção das mãos 
com água e sabão ou ál- 
cool em gel. São atitudes 
importantes, e que aju- 
dam a melhorar o quadro 
geral de saúde. E 

ES 
Quina 
Concurso nº 5714 
26-32-39-60-76 

Mega Sena 
Concurso ne 2431 
08-11-22-25-26-36 

Timemania 
7 Concurso. 

09-13-18-48-69-77-78 
Time do. 
FORTALEZAICE 

Lotofácil 
Concurso me zum 
01-02-05-08-09 
10-11-14-15-18 
19-20-23-24-25 

VAO ADOBE BEAR ODOR 

ARTIGO 

Luiz Claudio Romanelli 

“Aulmica obrigação quetenho 
osso 
a qualquer tempo aquilo que. 

considero de direito” 
Henry Mhomau 

próximo dia 27 de no- 
de 2021 é uma 

data histórica. É o dia 
em que se encerra um verda- 
deiro vivido pelo Pa- 
pa E nego do til 24 
anos, É o fim do atual progra- 
ma de concessões de mdovias. 
e as cancelas serão liberadas. 
Ninguém mais será obrigado 
a pagar as absurdas tarifas can pejudcaram a nós para. 
maenses, 
Estamos na contagem re- 
gressiva para nos livrar de um 
perverso modelo de pedágio 
que ignorou o interesse públi- 
co e privilegiou o negócio das 
concessionárias e seus grupos. 
econômicos. Confesso que es- 
tou ansioso por este momen- 
to porque desde a década de 
1990 tenho me posicionado 
contra o sistema de conces- 
sões do Paraná. 

Fuí um dos poucos deputa- 
dos a votar contra o programa. 
criado pelo ex-governador Jai- 
me Lerner. Apesar de ser uma. 
“vaz quase solitária, sempre tive 
a convicção de que o modelo 
não era 0 ideal. Foi com esta 
lógica que me aprofundei no 
tema pedágio e trabalhei de 
forma incansável em defesa 
dos direitos dos usuários nas 
últimas décadas. 

Minha indignação em rea 
cão àstarifas cobradas melevou 
aum ato extremo de desobedi- 
ência civil ao furar uma cance- 
ta. Recebi críticas, mas minha. 

O fato concreto é de que as 
concessionárias que adminis 
tram as praças de pedágio su- 
garamo Paraná atéossoe vão 
deixar um enorme passivo de 
obras não realizadas, além de 
confessos atos de corrupção. À 
Agência Reguladora do Paraná 
(Agepar) contabiliza um dano 
à sociedade que chega a quase. 
R$ lo bilhões. É o valor que as 

de outorga. Fel uma grande vi 

sa 
do governador Rati- 

nho Junior que foi a Brasília e 
disse ao presidente da Repúbli- 
ca que Estado não aceitaria o 
modelo húbrido, Também ficou 
firme contra as pressões para. 
renovar ou prorrogar os con- 

à Possibilidade de redução da 
da além de eemiar que 

o pedágio que está aí não mem mais um minuto no Pa- 
raná tão logo acabe os atuais 
contratos. 

À Assembleia. Legislativa 
Já havia uma lei feed nação dos er 
tratos, mas essa. proposição. 
foi derrubada pelo Tribunal de 
Must Na mina avaliação so 
acertadas decisões do ger. 
nador dão uma resposta ade- 
cquada quilo que a sociedade. 
paranaense esperava. Ou seja, do fim dos contatos se encerra 
uma penosa e triste história de 
mais de duas décadas. 
Não escolhemos a luta, é a 

luta quenos escolhe. Esta máxi- 
ma me anima a defender o Pa- 
raná e é com este espírito que 
sigo vigilantesobreo futuro dos. 
pedágios. A abertura das cance- 
las precisa e deve ser comemo- 
rada mas o momento também 
representa o início de um novo 
cido Vamos cuidar dos diretos. 
do usuário, que é quem paga a 
conta. 

(º) Luiz Claudio 
Romanelli advogado 

e especialista em gestão 
amena é deputadoe 
do PSEEdo Paranã. 
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TSE cassa mandato do 
deputado Evandro Roman 

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) deci- 
diu ontem, por quatro 
votos a três, cassar o 

mandato do deputado 
federal Evandro Roman 
(Patriotas), por infideli 
dade partidária. A deci 
são tem efeito imediato. 
Evandro Roman exerce 

o cargo como primeiro 
suplente desde fevereiro 
de 2019. Ainda naquele 
ano, ele mudou de sigla, 
do PSD para o Patriota, 

pela qual foi candidato a 
prefeito de Cascavel em 
2020 e da qual se tornou 
dirigente no Paraná 

Pouco após a troca, 
outros três suplentes de 
deputado federal — Rei- 
nhold Stephanes Junior, 
Edmar de Souza Arruda 
e Hidekazu Takayama 

cionaram o TSE ale 
indo que a desfiliação 

mandato. Na 

vencedora, o ministro 
Luís Roberto Barroso, 

presidente da Corte Elei- 
toral, disse que aceitar 
esse tipo de documento 

flexibilização 
indesejável desse insti 
tuto importante que 
fidelidade partidária”. 

de Roman foi realizada 

sem nenhuma justa cau- 
sa prevista na legislação. 
Em sua defesa, Roman A maioria dos minis- 

alegou que a su ja tros do TSE, contudo, 
do PSD foi amigável, em decidiu que não basta 
comum acordo com a uma carta de anuên. 

diretoria da sigla, mo- cia para afastar a infi 
tivo pelo qual não teria delidade partidária e 
havido infidelidade. Ele consequente perda de 

apresentou uma carta corrente 
de anuência do partido 
para sua desfiliação. 

DEDO DERA DOADO 

Deltan Dallagnol deve se 
filiar ao Podemos em dezembro 

A presidente do ate Cao 
tido Podemos, 

Renata Abreu, 
informou ontem que o 

artido prevê para de 
zembro a filiação de Del 
tan Dallagnol, ex-coor. 
denador da força-tarefa 
da Lava Jato em Curitiba. 
Renata Abreu deu a infor. 
mação após o evento de 
filiação do general Carlos 
Alberto dos Santos Cruz, 
ex-ministro do governo Jair 
Bolsonaro, ao Podemos. 
O ex-juiz e ex-ministro de 
Bolsonaro 

ser a filiação do Deltan. 
Mas possivelmente — ain. 
da não foi definido, a gente 
está vendo o local — [será 
no) dia 107, disse Rena: 
ta Abreu, O evento deve 
acontecer em Curitiba €, 
segundo Renata Abreu, o 
ex-coordenador da Lava 
Jato será candidato a depu- 
tado federal. A presidente 
do Podemos também in 
formou, sem citar nomes, 
que outros integrantes da 
força-tarefa devem ingres- 
sar no partido até março 
de2022. 8 

| Daltagno! coordenou a força-tarefa 
gia Lava Jato em Curitiba 

que se fiiou ao Podemos “A gente vai definir ago- 
no último dia 10, também — ra, depois da filiação do 
participou do ato. Santos Cruz, quando vai Sergio Moro, 

TRE elege nova direção 
para o biênio 2022/2023 

A Corte do Tribunal Re- 
gional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), presidida pelo 
desembargador Tito Cam- 
pos de Paula, elegeu a nova 
cúpula diretiva da Justiça 
Eleitoral paranaense. O de- 
sembargador Wellington 
Emanuel Coimbra de Moura 
será o próximo presidente e 
p desembargador Fernando 
Wolff Bodziak assumirá a vi- 

ce-presidência e corregedo- 
ria para o biênio 2022/2023. 

Os dois desembargadores 
foram eleitos pelo Pleno do 
Tribunal de Justiça do Para- 
ná (TJPR) no último dia 12 
de novembro. A nova cúpula 
diretiva tomará posse no dia 
1º de fevereiro de 2022 para 
um mandato de dois anos e 
conduzirá o processo eleito- 
ral do próximo ano. E 

PR Moura (esa e Bodziak comandarão o TRE 
À gjurante as eleições gerais do ano que vem 

Assembleia começa 
a discutir Programa 
de Energia Solidária 

Os deputados estadu 
ais paranaenses vão ini 
ciar o debate do projeto 
de lei 695/2021, que es- 
tabelece as regras para o 
pagamento do consumo 
de energia elétrica para 
as famílias de baixa ren. 

De acordo com o Go- 
verno, devido à fragilida- 
de “socioeconômica im- 
posta pela pandemia da 
Covid-19, há uma neces- 
sidade de ampliação do 
benefício. Em setembro de 
2021, 0 Luz Fraterna atin 
giu 187 mil famílias de bai 
xa renda, com investimen- 
to de R$ 5,5 milhões pelo 
Governo do Estado, À nova 
proposta pretende ampliar 
a concessão para residên 
cias que consumam até 0 
limite de 150kWh, alcan 
cando aproximadamente 
289 mil famílias. M 

da residentes no Paraná 
O Programa Energia 
lidária beneficia famílias 
cujas unidades consu 
midoras sejam utilizadas 
exclusivamente para fins 
residenciais e que aten 
dam uma série de requi 
sitos estabelecidos na le. 
gislação. 

Objetivo do projeto é alcançar quase 
290 mil famílias no Estado 

CIVIL NAS ESTRADAS 
O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apre- 
sentou na Assembleia Legislativa um requerimento 
sugerindo, a exemplo dos policiais militares da re- 
serva, que policiais civis aposentados possam tam- 
bém trabalhar nos monitoramentos e manutenções. 
administrativas das rodovias que tiveram seus pedá- 
glos desativados. O requerimento foi endereçado ao 
governador Ratinho Junior, ao secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e ao secretá- 
rio estadual de Segurança Pública, Rômulo Marinho. 

CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO 
Uma carta aberta será enviada a diversos órgãos — 
como Governo do Estado, Ministério Público Esta- 
dual, câmaras de vereadores, secretarias municipais 
da Agricultura e Secretaria Estadual da Educação e 
do Esporte rechaçando uma possível terceirização 
da merenda escolar no Paraná e solicitando mais 
recursos para a agricultura familiar A discussão foi 
proposta pelo presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e da Cidadania da Assembleia, deputado 
Tadeu Veneri (PT). 

LUZ E ÁGUA FÁCIL 
Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do 
Paraná o projeto de lei 685/2021, do deputado Pedro 
Paulo Bazana (PV), que facilita o pagamento de débi- 
tos dos paranaenses relativos a contas de água e luz 
em atraso. Segundo o projeto, quem deve água e luz 
“terá tratamento especial no que se refere à renego- 
ciação de dívidas”. A proposta é de que os juros não 
excedam 0,35% ao mês, com carência mínima de um 
mês para 0 início do pagamento, além de parcela- 
mento não inferior a 36 vezes. M 
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Redução se dará devido ao fim 
dos contratos de pedágios no Estado 

A Justiça do Paraná R$ 13,01, entre Curitiba e 
determinou a redução da Foz do Iguaçu. 
tarifa dos ônibus rodovi- Outras reduções serão 
ários e metropolitanos, de Curitiba a Cascavel, de 
com o fim dos contratos R$ 9,79, a Maringá, de R$ 
de pedágio do Paraná, 6,89 e a Londrina, de R$ 
entre sexta-feira (26) e 5,72. Conforme o DER, as 
sábado (27). Não haverá. empresas que não cum- 
cobrança nas praças por prirem a determinação 
pelo menos um ano. No serão multadas em até 
domingo (28) todas as R$ 2 mil. “Quem com- 
reduções já devem estar prou a passagem com 
valendo, conforme o De- antecedência, para datas 
partamento de Estradas de viagem depois do fim 
de Rodagem do Paraná da cobrança do pedágio, 
(DER-PR). A maior redu- — terá direito a ser ressarci- 
ção da tarifa nas linhas do”, disse Maria Elizabeth 
rodoviárias, de acordo Bozza, gerente de fiscali- 
com o DER-PR, será de zação do DER. 

Maringá Ez Es | 

pira - 

Cinco pessoas foram 
presas na quarta-feira 
(24) pela Polícia Fede- 
ral (PF), em Maringá, 
no Norte do Paraná, 
durante uma operação 
nacional contra fraude 
no Auxílio Emergencial. 
De acordo com a PF, 
os três homens e duas 
mulheres detidos são 
suspeitos de integrarem 
uma quadrilha que des-| 
viou R$ 10 milhões do 
benefício do Governo 
Federal. 

ringá estava com uma 
arma de fogo sem regis- 
tro e não tinha o porte 
dela. Ainda de acordo 
com a PF, os presos no 
Paraná serão indiciados 
por furto mediante frau- 
de e associação crimino- 
sa. Ainda de acordo com 
a polícia, os líderes dos 
grupos criminosos os- 
tentavam alto padrão de 
vida, adquirindo veícu- 
los de luxo e imóveis. m 

PO Durante a operação foram 
MM apreendidas armas, munições e dinheiro 

Ro oi io fia 
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Ocupação deleitos deUTICovid 
tem menor média em 19 meses 
Est: 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) registra 
neste mês de novembro 
a menor média de taxa 
de ocupação em leitos de 
UTI exclusivos para aten- 
dimento à Covid-19 desde 
maio de 2020. Segundo o 
levantamento da Regula- 
ção de Leitos do Paraná, 
diariamente cerca de 34% 
das unidades estavam 
ocupadas na média do dia 
1º ao dia 24. Em maio de 
2020, a menor taxa até en- 
tão, a ocupação foi de 35%. 

A diminuição também 
pode ser observada com 
relação aos leitos clínicos, 
de enfermaria, dos casos 
moderados. Neste mês, a 
média diária de ocupação 
não ultrapassou 24%. O 
Paraná não registrava nú- 
meros tão baixos desde ju- 
nho do ano passado. Esse 
balanço leva em conside- 
ração também a variação 

“” 
- 

na quantidade de leitos e 
o fechamento de alguns 
espaços. 

Com o avanço da vaci- 
nação (65,41% da popula- 
ção imunizada com D2 ou 
dose única) e a diminuição 

OEOEANNA DARE ANA REARLEAMARA A RARAAEADEARAAR MERDA 

Conclusão das torres encerra 
concretagem de grandes volumes na obra 

Finalizada 
concretagem de torres 
da Ponte da Integração 

O consórcio respon- 
sável pela construção da 
Ponte da Integração Brasil- 
“Paraguai, que ligará Foz do 
Iguaçu a Presidente Fran- 
co (Paraguai), vai concluir 
hoje a concretagem do 
mastro principal na mar- 
gem paraguaia, que terá 
184 metros de altura, da 
fundação ao topo. No lado 
brasileiro, o mastro princi- 
pal já está pronto, com 190 
metros, equivalente a um 
prédio de 63 andares. Com 
isso, as obras da nova pon- 
te alcançam mais de 73% 
de execução e investimen- 
tos de aproximadamente 
R$ 170 milhões, feitos pela 
margem brasileira da Itai- 
pu Binacional. 

Os dois mastros princi- 
pais, que têm formato de 

invertido, são as maio- 
res estruturas de sustenta- 
ção da Ponte da Integração, 
compostas também por 
apoios intermediários. A 
conclusão desta etapa mar- 
ca o fim da fase de concre- 
tagem de grandes volumes 
da obra. No total, serão 
usados na construção 38 
mil metros cúbico de con- 
creto. “A partir de agora, os 
volumes de concreto serão 
menores e a obra vai ga- 
nhar um ritmo mais con- 
tínuo, passa a ser um pro- 
cesso de quebra-cabeça” 
explicou a engenheira civil 
Pamela Mocelini, supervi- 
sora de execução. M 

ido desabilitou 2,5 mil leitos exclusivos para retomar cirurgias 
sam Abu 

BE Laço a vacinação permito so sado sets para retomada das rugas leis 

nos índices de casos, óbi 
tos e ocupações de leitos, 
o Governo do Estado, em 
conjunto com os gestores 
municipais e hospitalares, 
optou por desabilitar cerca 
de 2,5 mil leitos exclusivos 

para retomada de procedi 
mentos cirúrgicos eletivos, 
além da disponibilidade 
de mais leitos para aten- 
dimentos de demandas 
gerais de urgência e emer- 
gência. E 

EDNA DOBRA RAGE RAVOABAAVA 

Polícia prende 8 por 
tráfico de grandes 
quantidades de droga 

A Polícia Civil do Pa- 
raná (PCPR) prendeu 
ontem oito suspeitos de 
participar de uma orga- 
nização criminosa liga- ba, além de outras regiões 
da ao tráfico de grandes e Estados, como o Rio de 
quantidades de drogas. Janeiro. Durante as inve: 
A operação ocorreu si 
multaneamente em Curi 

a, Pato Branco, Ponta 

tigações, mais de uma to: 
nelada de entorpecentes 
transportados pela orga- 

Grossa, Foz do Iguaçu e nização foram apreendi 
Toledo. Na ação ainda dos, em diferentes ações 
foram cumpridos nove As investigações continu- 
mandados de busca e am a fim de localizar dois 

suspeitos. foragidos, ou- 
tros suspeitos de integrar 
o grupo e identificar a real 
origem da droga. 

foram apreendidos dois 
veículos que eram utili- 
zados para O transporte 
das drogas. 

Digação neh 

Durante as investigações, mais de 
uma tonelada de drogas foi apreendida 
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Curitiba passa de 
80% da população 
vacinada 
Número foi c 
Ger 
secretaria Mu 

A Secretaria Municipal 
a Saúde (SMS) de Curiti- 
a imunizou, até ontem, 

1.561.714 pessoas com a 
primeira dose ou a dose 
única (Janssen) da vacina 
anticovid, o que corres- 
ponde a 80,1% da popu- 
lação. Ao todo, Curitiba já 
aplicou 3.086.874 unida- 
des do imunizante, sen- 

primeiras 
145 segun- 

las doses; 38.259 doses 
EEEEDAANA RAR MARRVAGERLAEAAMAARRRARAALALALEO 

nicipal d 
únicas; e 192.015 doses 

de reforço. 
Entre a população 

com 18 anos ou mais, 
1.412.383 receberam a 
primeira dose; 1.328.024 
receberam a segunda 
dose e 38.259 pessoas 
receberam a vacina em 
dose únic: iba 
também está aplicando 
as doses de reforço para 
quem já completou o ci- 
elo de imunização. Até 

E 
Capital está pronta para 
receber internet mais rápida 

Desde 2019, a Prefei 
tura de Curitiba ampliou 
o espaço para inovação 
com a modernização das 
leis que regulamentam a 
instalação de antenas de 
telefonia celular na cida- 
de. Um decreto, assinado 
na época pelo prefeito 
Rafael Greca, tornou me- 
nos burocrático o proces- 
so de instalação desses 
equipamentos, facilitan- 
do agora a implantação 
da tecnologia 5G. 

A nova tecnologia de 
conexão móvel começa- 
rá a chegar ao Brasil em 
2022, já que o Governo 
Federal fez em outubro 
o leilão para a oferta e 

ontem, 192.015 pessoas 
haviam recebido a dose 
complementar. 

Até o momento, 
SMS vacinou 111.072 
adolescentes entre 12 e 
17 anos. Destes, 5.121 
já receberam também a 
segunda dose. Até o mo- 
mento, Curitiba recebeu 
do Ministério da Saúde, 
repassadas pelo Gover- 
no do Paraná, 3.386.900 
doses de vacinas. & 

OBAMA VEDAEOBEARAAARDAGREVEAAELEAAMAARAAAAHAAHAL 

| 

CURITIBA CAM dê doce 12 € 

PA Decreto assinado por Greca em 2019 permitiu 

exploração do serviço no 
país. Com a chegada da 
nova tecnologia, os ci- 
dadãos poderão ter uma 
velocidade maior para 
baixar e enviar arquivos 

agilizar instalação de equipamentos 

pelo celular e verão a au- 
tomação de muitos pro- 
dutos e serviços, já que o 
5G pode ser até 100 vezes 
mais rápido do que as 
conexões 4G. E 

EEE 
Nota Curitibana 

paga o IPTU só até 
dia 30 desse mês 

Termina na 
próxima terça- 

E -feira (30/11) o 
prazo para quem qui- 
ser utilizar créditos do 
programa Nota Curi 
bana para ter desconto 
no Imposto sobre Pro- 
priedade Territorial Ur- 
bana (IPTU) de 2022. É 

possível descontar até 
50% do imposto devido 
com os créditos do pro- 
grama. O contribuinte 
pode indicaro valor que 
deseja abater de qual- 
quer imóvel na capital, 
desde que este não te- 
nha pendências com a 
Prefeitura. Também é 

possível indicar mais de 
um imóvel para obter o 
desconto. 

Os créditos são ob- 
tidos quando o con- 
tribuinte pede CPF na 
nota fiscal no setor de 
serviços, como acade- 
mias, escolas, cursos 

de idiomas, estaciona- 
mentos, oficinas mecã- 
nicas, salões de beleza 
e pet shops. Eles são 
calculados com base 
no valor dos gastos de 
serviços e equivalem a 
15% do imposto devido 
e pago (Imposto sobre 
Serviços - ISS) em cada 
operação. 

ma O 
CONSULTA SEUS 
CRÉDITOS PARA 
ABATIMENTO 
DO IPTU 

PER Contribuinte pode indicar o valor que 
BM seia abater de qualquer imóveina capital 

sem-teto que quiserem 
lavar seus pertences 

Lavadoras 
atendem os 
moradores 
de rua 

no Rebouças, 
tem um reforço para aten. 
dimento a pessoas em situ 
ação de rua no município, É 
acarretada Agência Adven 
tista de Desenvolvimento 
e Recursos Assistenciais 
(Adra Brasil), organização 
privada que percorre o 

a desenvolver ações as- 
sistenciais e bene 

Equipada com moder 
as máquinas de lavar e se 

car roupas e uma cozinh 
acarreta estará estacionada 
na praça até o próximo sá- 
bado (26/11) para 
higieni e secagem de 
cobertores, lençóis e toalha 
e para fornecer almoços no 
Mesa Solidária. Voluntários 
da Igreja Adventista vão 
ajudar ainda na elaboração 
de currí 
nh 
emprego, além ofe 
atendimento — psicológico, 
corte de cabelo e atividade 
cultural m 

Nostálgico e inclusi- 
vo, O carrossel venezia- 
no começa a receber o 
público hoje, a partir 
das 14h, no Parque Tan- 
guá (bairro Taboão). 
A atração do Natal de 
Curitiba — Luz dos Pi- 
nhais 2021 não preci- 
sa de agendamento e 
irá receber crianças de 
até 12 anos. Adultos 
poderão acompanhar 
crianças de zero a 2 
anos. Amanhã, às 19h, 
o carrossel veneziano e 
a decoração do Tanguá 
serão inaugurados com 
a presença do prefeito 
Rafael Greca. 

O carrossel do Tan- 
guá tem patrocínio da 
Rede de Supermerca- 
dos Muffato e ficará no 

local até 9 de janeiro. O 
brinquedo tem compar- 
timentos que lembram 
as “xícaras malucas” dos 
parques de diversão e 34 
cavalinhos, que vêm à 
memória de todo mun- 
do quando se pensa em 
carrossel. O carrossel 

“Eve oro) jun] 

Carrossel tem acessibilidade para crianças e 
À scuitos com dificuldades de locomoção 

veneziano tem acessi- 
bilidade para crianças e 
adultos com dificuldade 
de locomoção. À atração 
irá funcionar, de segun- 
da a sexta-feira, das 14h 
às 20h, e, aos sábados 
e domingos, das 14h às 
21h.m 

E PP rea 



Sexta feira, 

Câmara aprova MP que 
cria o Auxílio Brasil 

dos Depu 
tados concluiu ontem a 
votação da Medida Pro- 
visória que cria o Auxílio 
Brasil. O programa, que 
substitui o Bolsa Fan 

alguns critérios 
para recebimento do be 
nefício, com incentivos 
adicionais ligados 
porte, desempenho no 
estudo e inserção produ: 
tiva. A MP também cria 
o programa Alimenta 
Brasil, que ficará no lugar 
do Programa de Aquisi 

ão de Alimentos (PAA), 
que atende agricultores 
familiares, O texto agora 
segue para análise do Se 
nado. 

O texto-base foi apro 
vado por 344 votos fa 
voráveis e nenhum con 

io. Os partidos 
oposição firmaram um 
acordo para votar favora- 
velmente ao parecer do 

o es 

Deputados federais aprov 

tor, Marcelo Aro (PP) 
Passarão a ser elegíveis 

para O Auxílio Brasil 
famílias em situação de 

Anvisa recomenda ao 

governo exigir vacina 
para entrar no Brasil 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
divulgou novas recomen- 
dações ao Governo Federal 
sobre viagens ao Brasil. Em 
notas técnicas, a agência 
defende que a política para 
as fronteiras seja revi 
com o estabelecimento da 
cobrança de prova de vaci- 
nação para turistas e outros. 
viajantes que desejam virao 
país de avião ou por via ter 
restre, em combina 

protocolos de testagem. 
A equipe técnica da 

agência argumenta que a 
medida pode dificultar que 
o Brasil se torne um dest 
no para não 
Sem essa exigência, pesso- 
as que não se imunizaram 
podem trazer mais riscos 
aos brasileiros. Os viajan 
tes teriam de ter concluído 
o esquema vacinal pelo 
menos 14 dias antes da 
partida para o Brasil. E 

Anvisa defende que, para entrar no Brasil, 
turistas de outros países devem estar vacinados 

vacinados. | 

nesmo texto, criação do 

pobre 
miliar per capita mensal 
se situe entre R$ 105,01 

e R$210; e as famílias em 

cuja renda fa 

| Ministro da 

[discorda de 

ograma Alimenta Brasil 

situação de extrema po: 
breza, com renda familiar 
per capita mensal igual 
ouinferior a R$ 105. E 

Torres, ao lado de Bolsonaro: Vacinação 
não impede a transmissão da doença 

Justiça 
exigir 

“passaporte da vacina” 
O ministro da Jus- 

tiça, Anderson Tor- 
res, disse ontem que 
o ministério que ele 
comanda é contra a 

| exigência daquilo que 
| ficou conhecido como 
“passaporte da vaci- 

| na”, a comprovação de 
| imunização para que 
| turistas tenham a en- 
| trada liberada no Bra- 

sil. Atualmente o Brasil 
não exige a vacinação, 
seja para entrada por 

terra ou ar. 
A recomendação de 

vacinação obrigatória 
foi feita pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O 
órgão justificou ao go- 
verno a exigência, mas 
nenhuma medida foi 
tomada para mudar à 
regra. “Não. Não pre- 
cisa. (A vacinação) não 
impede a transmissão 
da doença”, disse An- 
derson Torres. 

Presidente Bolsonaro assinou projeto 
em solenidade no Palácio do Planalto 

O presidente Jair Bol- 
sonaro assinou ontem 
projeto de lei (PL), a ser 
enviado ao Congresso, 
com mudanças relacio- 
nadas ao uso de garan- 
tias para obtenção de 
crédito no país. Com a 
medida, anunciada em 
cerimônia no Palácio do 
Planalto, será possível, 
por exemplo, usar 0 mes- 
mo bem imóvel como 
garantia em mais de uma 
operação de crédito. 

Para o secretário de 
Política Econômica do 
Ministério da Economia, 

Adolfo Sachsida, os tra- 
balhadores e empreen- 
dedores voltarão a ser os 
donos de suas finanças e 
garantias, “O novo mer- 
cado de garantia tora o 
crédito mais barato para 
todos os empresários bra- 
sileiros, principalmente 
para os pequenos que 
são aqueles que não têm 
acesso ao banco”, disse 
“Essas medidas podem 
ser traduzidas em mais 
crédito, juros mais bara- 
tos, mais emprego e mais 
renda para a sociedade 
brasileira”, destacou. 

A Câmara dos De- 
putados aprovou on 
tem a Medida Provi- 
sória que autoriza os 
postos de combus- 
tíveis a comprarem 
álcool combustível 
(etanol hidratado) 
diretamente de pro- 
dutores e importa- 
dores. O texto segue 
apara análise do 
Senado. Segundo o 
governo, a MP tem a 
intenção do gover- 
no de aumentar a 
competição no setor 
de combustíveis ao 
eliminar a obrigato- 
riedade dos postos 
de comprar o etanol 
apenas dos distribui- 
dores. Estes poderão 
continuar atuando, 
mas os postos terão 
a opção de comprar 
o etanol diretamen- 
te de produtores na- 
cionais, que são os 

maiores fornecedo- 
res do produto, ou do 
importador. 

O texto do relator, 
deputado Augusto 
Coutinho (Solidarie- 
dade), incorpora ao 
texto trechos da MP 
1069/21, que per- 

mite a venda direta 
aos postos também 
para as cooperati- 
vas de produção ou 
comercialização de 
etanol e as empresas 
comercializadoras 
desse combustível. 
Durante a votação 
dos destaques, os 
deputados aprova- 
ram apenas um des- 
taque, apresentado 
pelo PT, que retirou 
a permissão para a 
venda de combusti- 
veis de outros forne- 
cedores diferentes 
do vinculado à ban- 
deira do posto. 
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Prefeito de Colombo visita 

obras da UBS Guaraituba 
Entrega da nova unidade está prevista para fevereiro de 2022 
O prefeito Helder La- 

zarotto, o vice-prefeito 
Professor Alcione e a se- 
cretária de Saúde, Maril- 
da Zanoni, visitaram na 
tarde desta quinta-feira 
(25), mais uma impor- 
tante obra que está em 
andamento no muni 
pio: a construção da nova 
Unidade Básica de Saúde 
do Guaraituba. Em fase 
de acabamento, a edifi- 
cação, localizada na Rua 
Genésio Moreschi, 632, 

terá 594,70 mê, 
O orçamento da cons- 

trução da unidade, pre- 
vista. para ser entregue 
em fevereiro de 2022, é 
deR$1,132.048,55.. Con- 
tará com consultórios 

para atendimentos mé- 
dicos, ginecológicos e 
odontológicos, sala de 
suturas e curativos, sala De acordo com o pre- 
de imunização, farmácia, feito Helder Lazarotto, 
recepção, área adminis- investir em obras é in- 
trativa, estacionamento. vestir em melhorias para 
e banheiros adaptados à a população. “Temos o 
disposição. compromisso de trans- 

formar Colombo em uma 
cidade mais inteligente, 
sustentável e humana. E 
garantir um tratamento 
humanizado na saúde é 
marca da nossa gestão. 

Divulgação 

BD sas. ce sdemenio acncação jocatrada na Rus Geno Mora 632 terá s06,70 me 

Esta nova Unidade de 
Saúde contará um amplo 
e moderno espaço que 
proporcionará um aten- 
dimento mais eficiente a 
todos”, completou. & 

DESDOBRO DA 

[UH Mega Vacinação terá 
horário estendido 
hoje em Piraquara 

Prefeitura de Piraqua- 
ta encerra hoje, a ação de 
Mega Vacinação, que co- 
meçou na última segunda- 
feira, dia 22, em três pon- — ses) apósas 
tos da cidade. Para maior Locais: 
adesão da população, que. Piraquara - Centro - Aten- 
ainda não tomou a primei- — dimento para pedestres — 
ra dose, segunda dose ou 09h às 20h 
dose de reforço, a ação no Complexo de Vacinação 
Complexo Administrativo 
Vila da Cidadania e na Pre- — vera - Atendimento para 

ira acontecerá até às pedestres e drive thru — 
, exclusivamente hoje. 09h ás 20h 
Quem pode se vacinar? Regional do Guarituba 
População acima de 12 - Endereço: Rua Betonex, 

anos que ainda não tomou 2330, Guarituba - Aten- 
a primeira dose; dimento para pedestres - 

Segunda dose em atraso 09h ás 15h. 
Diclgação 

Aação no Complexo Administrativo Vila da 
Cidadania é na Prefeitura acontecerá até às 20h 

O Gabinete Móvel acontecerá no 
Ginásio do Quississana, a partir das 9h 

Gabinete Móvel 
estará hoje no 
Quississana 

Para melhor atender e 
estar cada vez mais perto 
da população para ouvir 
suas demandas e prestar 
atendimento assertivo e 
de qualidade a todos os 
munícipes, a Prefeitura de 
São José dos Pinhais reali- 
za nesta sexta-feira, 26 de 
novembro, mais uma edi- 
ção do Gabinete Móvel. A 
região escolhida para se- 
diar a iniciativa desta vez 
é o Quississana. 

O Gabinete Móvel 
acontecerá no Ginásio do 
Quississana - Rua Gio- 
condo Dall Stella, 631, 
partir das 9h. 

A iniciativa é uma for- 
ma de aproximar o poder 
público da população de 
São José dos Pinhais, sen- 
do também uma oportu- 
nidade para os moradores 
apresentarem as princi- 
pais necessidades da re- 
gião. 8 

amarela 

O sucesso da campanha de vacinação 
deve-se ao trabalho dos profissionais de saúde 

Pinhais já aplicou 
mais de 200 mil 
doses anticovid 

A Secretaria Municipal “Desde quando co- 
de Saúde (Semsa) de Pt- meçamos a vacinar a 
nhais alcançou mais um população, houve mul- 
importante número, no ta dedicação por parte 
que diz respeito à imuni- das equipes, seja nas 
zação contra o Corona- campanhas, ou indo nas 
vírus. Até o último dia 23, residências, no sistema 
as equipes de saúde aplt- . drive-thru, e agora nas 
caram 204.098 doses de “unidades de saúde, sem- 
vacina, correspondente ao . pre teve muito compro- 
total de 1º dose (105.769), metimento”, destaca a 
2º dose (86,552), dose úni- — secretária. Outro ponto 
ca(3.301), doses dereforço a ser destacado é a des- 
e adicional (8476). Diante - centralização do atendi- 
deste número, a secretá- mento para as unidades 
ria de Saúde de Pinhais, de saúde, desde o final de 
Adriane da Silva Jorge Car. outubro. “Tudo está ocor- 
valho, ressalta um fator  rendo com muita tran- 
fundamental para o su- quilidade e é algo que 
cesso da campanha de va- tem facilitado o acesso 
cinação, que é o trabalho da população também”, 
dos profissionais desaúde. reforçou Adriane. E 

Subprefeitura tem 
ponto de atendimento 
do CadÚnico 

A partir desta semana, a Secretaria de Desenvol- 
os moradores da Borda vimento Social e Família, 
do Campo, Santa Luzia, que estende um braço de 
Pinheirinho, Jardim das seu atendimento para 
Acácias e demais regiões um dos bairros mais po- 
do entorno já podem re-  pulosos da cidade. 
alizar seu cadastro junto No local, os mora- 
ao SUAS - Sistema Único dores poderão fazer o 
de Assistência Social na cadastro ou atualizar 

Subprefeitura Distrital cadastros já existentes, 
da Borda do Campo. além de receber orienta- 

Todas as quartas-fei- ções e informações sobre 
ras, das Bh às 12h e das programas como o Auxí- 
13h às 16h, a Subprefei- . lio Brasil, Programa Leite 
tura terá um ponto de das Crianças, Carteira do 
atendimento e cadastro Idoso (interestadual), Ta- 

do Cadúnico, por meio | rifa Social e Armazém da 

da parceria firmada com Família. 8 

DE BORDA DO CAMPO 
suBPREFEITURA DISTRITAL 

Horário de atendimento da Subprefeitura será 
todas as quartas-feiras, das Bh às 12h edas I3hás 16h 

Editora Jamal do Onibus 



ET 
Bombeiros buscam 

ocupantes debimotor 
que caiu em Ubatuba 

Reajustes | 
fqs O Corpo de (25), nas proximidades | 

salariais ea] Bombeiros do do acidente aéreo com 
e Estado de São um avião bimotor em 

E Paulo, em conjunto com Ubatuba, no litoral norte | 
i 1 a Marinha e a Capitania de São Paulo. 

ev ação dos Portos, realiza as O voo saiu às 20h30 do | 
O reajuste mediano dos | buscas de três pessoas Aeroporto dos Amarais, | 

salários nas negociações | queestavam emaviãobi- em Campinas, e pousaria | 
ocorridas em outubro fi- 
cou 1,8 ponto percentual 
abaixo do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 

motor que caiu em mar 
aberto entre as cidades 
de Ubatuba, no litoral 
norte de São Paulo, e Pa- 

no Aeroporto de Jacare- 
paguá, no Rio de Janei- 
ro. No início da manhã, 
a Força Aérea Brasileira 

(INPC). A inflação acumu- | raty, no litoral do Rio de - (FAB) localizou destroços. 
lada nos últimos 12 meses, | Janeiro. que podem ser do avião. 
tendo outubro como refe- Até o momento, um Segundo as informações, 
rência, é 10,8%, corpo e destroços foram a queda teria ocorri- 

Os números constam 
no boletim. Salariômetro 
- Mercado de Trabalho e 
Negociações Coletivas, di- 
vulgado mensalmente pela 
Fundação Instituto de Pes- 
quisas Econômicas (Fipe). 

Considerando os acor- 
dos. coletivos, a situação 
é pior: o reajuste ficou 2,8 
pontos percentuais. atrás 
da inflação. Em 70,1% das 
negociações coletivas, o 
reajuste foi menor que o 
INPC acumulado. 

Das 193 negociações co- 
letivas levantadas, 54 foram 
na indústria metalúrgica, 
com reajuste mediano real 
de -4,6%. Em seguida, em 
número de acordos, está 
a construção civil, com 29 f 
negociações e um reajuste AGA sc co 
mediano real que não re- destroças foram encontrados no mar 
pôs a inflação (0%). M L J 

Descoberta nova variante com 
grande número de mutações 

Os cientistas alertam 
que a variante B.1.1.529, 
descoberta pela primeira 
vez em Botsuana e com 
seis casos de infecção con- 
firmados na África do Sul, 
tem um “número extrema- 
mente alto” de mutações, 
o que pode levar a novas 
ondas de Covid-19. 

Foram confirmados dez 
casos em três países (Bot- 
suana, África do Sul e Hong 
Kong) por sequenciamento 
genético, mas a nova varian-- 
te causou grandes preocu- 
pações aos pesquisadores 
porque algumas das muta- 
ções podem ajudar o vírus 
a escapar à imunidade.Os 
primeiros casos da variante 
foram descobertos no Bot- 
suana, em 1 de novembro, 

encontrados no mar, na 
tarde desta quinta-feira 

do por volta das 21h de 
quarta-feira (24). 

Os cientistas alertam para variante 8.1.1.529 
descoberta pela primeira vez em Botsuana 

eos primeiros na África do 
Sul três dias depois. O caso 
encontrado em Hong Kong 
foi de um homem de 36 
anos que teve um teste PCR 
negativo antes de voar de 
Hong Kong para a África do 

Sul, onde permaneceu de 22 
de outubro a 11 de novem- 
bro. O teste foi negativo no 
regresso a Hong Kong, mas 
deu positivo em 13 de no- 
vembro quando estava em 
quarentena. 

a Raio fia 
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PEDeenadaa CDE 

E. operação está em “processo de planejamento”, segundo o instituto ambiental 

Governo prepara ação 
contra garimpo ilegal 
no Rio Madeira 
Operação será coordenada pelo 
Ibama com apoio da Polícia Federal 

Órgãos federais como o 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (lb 
ma) e a Polícia Federal (PF) 
planejam enviar, nos pró- 
ximos dias, servidores para 
fiscalizar a atuação ilegal de 
garimpeiros no leito do Rio 
Madeira, próximo à cidade 
de Autazes (AM), a cerca de 
100 quilômetros da capital 
do estado, Manaus. 

Coordenada pelo Ibama 
em conjunto com a PE a 

operação está em "processo 
de planejamento”, segundo 
o instituto ambiental. 

A informação foi con- 
firmada, ontem (25), pelo Em nota, a PF informou 
vice-presidente da Repú- que, em conjunto com ou- 
blica, Hamilton Mourão, tras instituições públicas 
que anunciou que Marinha “estabelecerá as melhores 
também participará da estratégias” para o enfren- 
ação. “A Polícia Federal ea tar o problema e interrom: 

per os danos ambientais 
decorrentes “das ativida: 
des ilícitas que estão ocor 
rendo no Rio Madeira, no 
Amazonas”. E 

cação legal. O pessoal que 
estiver na ilegalidade vai 
ter a embarcação apreen- 
did 

cipal é a Marinha, que tem 
que verificar quem está na 
ilegalidade e qual a embar- 

BEEN ORAR DERA ASSADA RARAS 

Anvisa recomenda exigência de 
vacina para entrada no Brasil 

Tomas val Aga ra 
A Agência Na 

Hg nal de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) 

divulgou novas recomen- 
dações ao governo federal 
sobre viagens ao Brasil. 
As diretrizes trazem ava- 
liações do órgão sanitário 
sobre os protocolos que 
devem ser adotados para 
a entrada no país. Mas a 
transformação em regra 
depende do governo fe- 
deral 

Em notas técnicas, a 
Agência defende que a 
política para as fronteiras 
seja revista, com o estabe- 
lecimento da cobrança de 
prova de vacinação para 
turistas e outros viajantes 
que desejam vir ao país de 
avião ou por via terrestre, 
em combinação com pro 
tocolos de testagem. 

BM cris sciendo que potica paras toners aja 
A equipe técnica da 

agência argumenta que 
a medida pode dificultar 
que o Brasil se torne um 
destino para não vacina- 

dos. Sem essa exigência 
pessoas que não se imu- 
nizaram podem trazei 
mais riscos aos brasilei 
ros. 
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Coritiba fecha a Série B 
contra Ponte Preta 
Alviverde terá quatro desfalques para esse jogo 

O Coritiba enfrenta a Ponte | 
Dinulgação 

Preta hoje (26), às 19 horas (de 
Brasília), no Estádio Moisés 
Lucarelli, pela última roda- 
da da Série B do Campeonato 
Brasileiro, 

O meio-campo Robinho e o 
zagueiro Henrique fizeram ati- 
vidades com os fisioterapeutas e 
ão irão para a partida. O volan- 

te Willian Farias e o meia Rafi- 
nha, que cumprirão suspensão, 
também são desfalques. 

A Macaca se livrou do rebai: 
mento após vencer o Confian. 

ça no último sábado (20), por 1 
à O, ocupando a 14º colocação 
do torneio com 46 pontos, cin- 
co acima do Londrina, primeira 
equipe no 7-4, O Coxa, por sua 
vez, já garantiu o acesso para a 
primeira divisão, em 2022, com 
duas rodadas de antecedência, 
porém, com 64 pontos conquis- 
tados, o Alviverde não possuem 
mais chance de título e figuram 

a segunda posição. M BD o cora gsranio aceso para primeira cisto em 2022 

Renato Kayzer faz exames para 
descartar fratura no tornozelo 

do!TV lobo 
O atacante Renato 

Kayzer, do Athletico, foi do 
aeroporto Afonso Pena, em 
São José dos Pinha 
Região Metropoli 
Curitiba (RMC 

cão para o final da tempo- 
rada. 

A equipe Rubro-Negra 
aguarda o resultado, qu 
deve sair na manhã de 
hoje, e espera descartar 
fratura ou ruptura de liga- 
mento. 

A preocupação é grande 
já que o atacante é o arti- 
lheiro do time na tempora- 
da (12 gols) e o clube ainda 
decide a Copa do Brasil em 
12e 15 de dezembro, dian- 
te do Atlético Mineiro. & 

naense para reali 
mes e verificar a gra 
da lesão no tornozelo. 

O atleta recebeu uma 
entrada dura de Reinaldo, 
no empate contra o São 
Paulo, na última quarta- 
feira, e preocupa o Fura- 

O atleta recebeu uma entrada dura de 
Reinaldo, no empate contra o São Paulo 

E TR 775270 
Paraná tem mais um 

ms 

jogador de saída do clube 
O | Interalesquerdo 

Bryan (foto) não vai seguir 
no Paraná Clube para 2022. 
O atleta tem contrato até o 
final do ano e por já ter pro- 
postas para a próxima tem- 
porada, sendo uma delas 
de uma equipe da time da 

Série B, ele comunicou a di- 
retoria que não vai renovar. 

O jovem de 19 anos reve- 
lado na base Tricolor terá a 
saída antecipada nos próxi- 
mos dias, uma vez que não 
chegou a um acordo para a 
estender o contrato. 

Bryan estreou profissio- 
nalmente em 2021 neste ano 
etem passagens na formação 
de Diamante-SC e São Jose- 
ense. Desde 2019 no clube, 
ele atuou em 22 jogos e teve 
uma assistência em partida 
contrao Rio Branco-PR 

gruportacom 

Ascinco 
mais do Capitão 

Capitão Hidalgo 

“m verdadeiro com- DU psi 
res. palmeirenses 

| e Mamenguistas se desto 
carão de ônibus à cidade 
de Montevidéu, motivados 
pela final dessa Liberta. 
dores de América. Para o 
jogo do próximo sábado. 

É Só não tive conhecimento 
que alguns possam ir com 
suas. bicicletas, mas, na 
verdade as estradas do sul 
iniciando por São Paulo e 
Rio, passando por Curitiba, 
Florianópolis, Porto Alegre, 

e 
No Coritia maça sorá 
esto de 70 80% com à 
possiliiado de comissão 
técnica puxar a fl. Jogar 
cima Sódio Atera ma 
em cima porisso que ain 
senão da dita Bora 
suas devidas avaliações 

A propósito dessa da. 
tas importantes de final 
de ano e sabido que muita 
gente vai ao litoral e o pa- 
tecer a respeito é que há 

Pelotas ou Uruguaiana, uns dois anos me mandei 
Punta Del Este e a capital. para o litoral (Guaratuba) 
dos uruguaios, no mínimo estavam por lá 

MUm milhão) de pessoas. 
A boa nova é relevante pois 
não haverá cobrança de 
pedágio. Portanto, como à 
reclamação era geral q 
t0a0 preço abusivo que co 
bravam, agora, o Governo 
do Estado, esperando pela 
definição das. propost 
baixou essa ordem para 
aguardar os vencedores 
nas licitações. 

Para o Furação ficou de 
bom tamanho o empate 
(0x0) em São Paulo, afinal, 
continua lutando para so: 
mar os pontos necessários 
e fugir de forma definitiva a 

É essa Zona do Rebaixamen 
to. O mesmo pode-se dizer 
do time tricolor onde o seu 
técnico, Rogério Ceni, já vê 
sinais de preocupação, no 
tocante a Série B. Os pró. 
ximos compromissos das 
duas equipes serão nesse 
final de semana. O Furacãe 

na Arena/ltaquera 

Na verdade a espera da 
finalização dos contratos 
ensejou essa ideia para o 
realinhamento dos verda. 

nfrentando o Corinthians — deiros valores que por ora 
no domingo, e no sábado, serão bancados pelo Go: 
o São Paulo, novamente — verno do Estado, 
jogará em casa contra o 

E Lembre-se: O melhor da 
a história. 

Na 
com a finalização dos jo- 

giria futebolística 

gos do calendári 
famosa onde do 
leva de jogadores qu 
dispensados sem o interes. 

stresser 
colchões | 

L = 
Conmebol divulga 
seleção da Sul-Americana 
A Conmebol divulgou 

nesta quinta-feira (25) a 
seleção da Copa Sul-Ame- 
ricana de 2021. A equipe 
conta com sete brasileiros, 
dentre eles, Artur e Nikão, 
destaques de suas equipes 
na competição. 
O time possui cinco 

CONFIRA ABAIXO A SELEÇÃO DO TORNEIO 

Heleno (leio) e Lto Ore (ed Bul Bragantino 
co campista Davi Trans (Ala) Elano Voce 
(Rosário Central), Jesús Trindade (Penarol) e Léo Cittadi 
(Athletico) 

jogadores do campeão 
Athletico-PR e três do vi 
-campeão Red Bull Bra- 
gantino, além de dois atle- 
tas do Penaral, do Uruguai 
Emiliano Vecchio, ex-San- 
tos, também figura na lista 
representando o Rosário 
Central. 8 

Atacantes: Artur (el Bull Bragantino), 
Agustin Álvarez Martinez (Petar) 

Editora Jornal do Ônibus 
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Fla e Palmeiras se preparam 

para a final da Libertadores 

Jog; 
Na tarde desta quinta-feira, o Palme TESE=ses 

ras se prepara em Montevidéu, no Uru- [RNNRaaaaR pr 
guai, focado na final da Libertadores, que [EERATSRNaTEevraTE Toe 
acontece neste sábado, às 17h (horário de 
Brasi) no Estádio Centenário. Sob forte EE ss Fluminense não deve 
chuva, a atividade aconteceu no Estádio 
iran Parque Central, do Nacional. e Sa contratar muitos 
Felipe Melo, que passou recentemente S 

por ur cromograrma especializado clabo- atletas para 2022 

PE O Tricolor está cada vez mais perto de 
BR conseguir um lugar na Libertadores em 2022 

rado pelo Núcleo de Saúde e Performan- OPheniiço di Rg 
e, treinou sem restrições pelo segundo vez mais perto de conseguir . emcampomostraqueo time 

dia seguido. Caso tenha condição de at tmnlogue na Libetadoresem . sublado patamar pese das 
ar, o camisa 30 deve formar dupla com Zé ri esa pad 
Rafael na grande dec nal, dois concorrentes dire- fazer muito mais, merece 

Pelo lado do Flamengo, a novidade, tos, o Tricolor subiu para a. muito mais, mas no trabalho 
além dos treinamentos, é o atacante Bru sétima colocação na tabela . que a gente vem fazendo de 
no Henrique, que não deve ser problema me te pon Di porn 
para a final da Libertadores, contra o Pal- sin; o Tslcolor suior: loros vinhaibeunpra flcendo 

iras, no Uruguai. O atacante deu uma nou à competição continen- . de 12º para baixo, chegar no 
passo importante em Montevidéu e já tal após uma longa ausência. fim do ano podendo voltar 

eentrou diretamente na fase para a Libertadores, acho 
trabalha com elenco, de grupos. Para a próxima . que fazemos uma tempora- 
Ele se recupera de tendinite no joelho temporada, entretanto, o da regular, À gente oscilou 

esquerdo. O atacante ficou fora dos jogos mais provável é que a equi- . mais queo ano passado mas. 
contra Internacional e Grêmio para justa- i pe tenha de disputar a pré é natural com multos jo- 

Libertadores. vens”, afirmou o mandatário 
mente se preparar para a final 8 Para o presidente Mário. tricolor 8 
ENABLE DOE 

Monaco vence a Real Destaques da Copa Libertadores 

Sociedad pela Liga Europa disputam prêmio de melhor jogador 
” Dida A Conmebol publicou em suas re- 

des sociais nesta q os seis 
indicados a melhor jogador da Copa 
Libertadores de 2021. Na disputa 
pelo anel oferecido como prêmio, 
estão presentes de cada 
finalista do torneio continental 

Representando o Flamengo, es 
os atacantes Bruno Henrique e Gabi. 
gole o meia Giorgian De Arrascaeta. 
Pelo Verdão, concorrem ao prémio 
o goleiro Weverton, o atacante Rony 
e o meia Raphael Veiga. A vota 
aberta para o público pela internet, 

Rony e Weverton já disputaram o 

O Monaco soube apro- 
veitar as chances criadas 
nesta quinta-feira e 
do Stade Louis Il coma vi 
tória por2a 1 sobre a Real 
Sociedad pela Liga Euro- 

a. O placar positivo dei- 
xa a equipe de Niko Kovac 
muito perto da classifica- 

o para O mata-mata. 
As duas equipes jo- 

gam a última rodada da 

6) 

ALLY REA 

fase de grupos da Li O time principado soube aproveitar cep ig À ca seit 
Europa no dia 9 de de- SS as chances criadas na partida de ontem o Santos Na oportunidade, quem 
zembro, às 14h45 (de | venceu foi Marinho, atacante do Pei. 

Brasília). O Monaco vis atas maga am dao Hc má amar RL já cm 2019, quando o Rubro. Ne 
ta o Sturm Graz na UPC- ENa SV2x0 Sturm Graz gro foi bicampeão da América sobre 
“Arena e à Real Sociedad JR o : k o Rive Bate, Brumo Henrique levou 
recebe o PSV no Estádio 9 “| Prague o anel de melhor jogador da compe- | ão seis indicados a melhor 
Anoeta E tição para casa 8 jogador da Copa Libertadores de 2021 

| Tee 
Galatasaray bate o Marseille 
e elimina time de Sampaoli 

O Galatasaray venceu o continental. gunda etapa, com o argelino 
Olympique de Marseille por 4 Os turcos abriram o placar Sofiane Feghouli. Arkadius; 
a2 nesta quinta-feira, pela pe- com Alexandru Cicaldau, logo Milil descontou cinco minutos 
núltima rodada da fase de gru- aos 12 minutos. Os turcos am- depois 
pos da Liga Europa. Com esse pliaram aos 20 minutos,emgol Ryan Babel fez o quarto do 

Aequipe turca venceuo resultado, a equipe francesa contra de Duje Caleta-Car. Galatasaray e Milik voltou 2 
Olympique de Marseille dirigida por Jorge Sampaoli O terceiro gol do Galatasa- descontar, sem tempo par: 
E está eliminada da competição ray saiu aos 20 minutos da se- mudar os rumos da partida. 

Editora Jornal do Ônibus 
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AS] amaucámia 
DECRETO Nº 36.920, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Esiaco do Paraná, no 
uso do suas atribuições legais, a atendendo ao processo adiinistaivo 
nt 1269672021, 

DECRETA 
Am. NE Fica axonerado o servidor abaixo relacionado: 

Nome Mat RG Em 
MARIO RICARDO DO AMARAL 4648-1 47016550 /PR ttI202r 
CAUSA; INICIATIVA DO SERVIDOR REGIME: ESTATUTÁRIO CARGO. 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO SECRETARIA: SUSA 
An. 2º— O presente Decreto, ressalvado o disposto na artigo 1º, entra 
em Vigor nesta cata, 

Prefeitura do Município de Araucária, 11 de Novembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RIYAM MISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36,930, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atribuições legais, e atendendo do processo adminitraivo 
nº 1822672021, 

DECRETA 
A 48 = a rosca o cont de iba da mprgada abuso 
relacionada: 

Nome 
MAGNA MARA HEINZ 
RODRIGUES COSTA 

CAUSA: INICIATIVA DO EMPREGADO REGIME: EMERGENCIAL 
SECRETARIA: SMSA CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - E. 
MERGENCIAL 
Art. 2º— O presente Decreto, ressalvado o disposto no artigo 1% entra 
em vigor nesta cata, 

Prefofura do Município de Araucária, 12 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RIYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

Mat, Ra Em 
184491 5.193 906-1 [SO t2rtiz2ç21 

DECRETO Nº 36.932, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atribuições legais, o atandando ao processo administratvo 
nº IonsOr2021, 

DECRETA 
Ar, 1º Fica exonorada a servidora abaixo relacionadas 

Nomo Mat, R. Em 
MILENA CAROLINE COSTA 189842 | tig26403.3 / PR f6/fNa02r 
CAUSA; INICIATIVA DO SERVIDOR REGIME: ESTATUTÁRIO - GAR. 
GO EDUCADOR INFANTIL SECRETARIA: SMED 
Art, 2º O presonto Dacroto, ressalvado o disposto na artigo 1º, ontia 
em vigor nesta a 

Protitura do Municipio de Araucária 16 do Novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RIYAM MISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.939, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
a do suas atiuiçõos legais, e alendanda ao procosso adminitatvo 

nt sigoagana!, 
DECRETA 

Ar, 1º - Fica axonerado o servidor abaixo relacionado: 
Nomo Mat. RG Em 

JOROPAULOKOT 133751 78158620 /PR 1611/2021 
CAUSA; INICIATIVA DO SERVIDOR REGIME: ESTATUTÁRIO - CAR- 
BO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA: SMED 
Ar. 2º - O prosonte Daciato, ressalvado o dieposta no artigo 1º, entra 
em vigor nesta data, 

Protiura do Município de Araucária 16 do Novembro do 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RIYAM MISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.935, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atrtuções legais é obadacando ao disposto no Artigo 37 
Inciso I da Constituição da República Federaiva do Brasi, o Artigo 11 
“combinado com o Artigo 37 Inciso lda Loi Municipal nº 1.703/2005, 

DECRETA 
Ar, 1º - Ficam exonerados os servidores ababio relacionados 

Nome. Mat. RG Em 
ALESSANDRA PATRICIA 184051 7,908.110.0 / PR 16/11/2021 
SKURA KULIGOVSKI 

CAUSA: EXONERAÇÃO SEM JC “AD NUTUN REGIME: COMISSO- NADO - CARGO; ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO SEGRE- 
TARIA:SUGO KLAUS OTTONAR FUCHS 183454 [6942500 /PR 19112021 

CAUSA: EXONERAÇÃO SEM JIC “AD NUTUM" REGIME: COMISSIO- NADO - CARGO: ASSESSOR EXECUTIVO DO PREFEITO SECRETA RIA SNSA 
ITA GABRIELA ROCHA 118675 (89597927) PA 1612021 

CAUSA: EXONERAÇÃO SEM JC AD NUTU REGIME: COMSIO- NADO - CARGO: ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL SECRE- TAR-SNCS TIEGO MARINHO PINTO 13193 0460457 PRU TN! 
CAUSA; EXONERAÇÃO SEM J/G "AD NUTUM" REGIME: COMISSIO- NADO - CARGO: ASSESSOR DO VICE PREFEITO SECRETARIA Suco 

(ES amaveária 
DECRETO Nº 36.995, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, e atandorda ao processa admnisiraivo 
ré tiso7i2021, 

DECRETA 
A. 1º Fca rescindido o contato de Irabalho da empregada abaixo 
relacionada: 

Nome Mat re Em 
LINEIAMONTEIRODA 181851 71715902/PR  16/tiçaçar 

COSTA 
CAUSA: INICIATIVA DO EMPREGADO REGIME: EMERGENCIA 
SECRETARIA: SMSA CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - E- 
MERGENCIAL 
At. 2º O prosonto Decreto, ressalvado o disposto no artigo 1º, entra 
em vigor nesta data. 
Pretetura do Municipio de Araucária 16 de Novembro de 2021 

MISSAM HUSSEIN DEMAINI 
PREFEITO 

RIYAM HISSAM DEMANNI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.997, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas arbuições legais e atandondo ao processo administraivo 
nº indo61/2021, 

DECRETA 
A 1º - Fica oxonerada a servidora abaixo relacionada 

Nome Mat. ra Em 
THAISADE NWarãa  BITOSISSIPA  temNiana 
SIQUEIRA 

CAUSA: INICIATIVA DO SERVIDOR REGIME: ESTATUTÁRIO CARGO: 
ATENDENTE SOCIAL SECRETARIA: SMAS. 
At. 2º O presente Decreto, ressalvado o deposto no arigo 1% entra 
em vigor nesta data. 

Prefoiura do Município do Araucária 16 da Novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAN 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.999, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas alrbuições legais, e atendondo aa processo admnistrativo 
nº It4aBura0a!, 

DECRETA 
At. 1º - Fica rescindido o cortralo da Irabalho da empregada abaixo 
relacionada: 

Nome Mat. ra Em 
CAMILA ISTRISOSKIVIDAL  18081-2) 12543555:6/PR 16/11/2021 

DASIVA 
CAUSA: INICIATIVA DO EMPREGADO REGIME: EMERGENCIAL 
CARGO: ENFERMEIRO - EMERGENCIAL SECRETARIA: SMSA. 
At. 2º O presente Decreto, ressalvado o daposto no arigo 1º, entra 
em vigor nesta data 
Prefotura do Municipio do Araucária. 16 do Novembro do 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMANI 
PREFEITO 

RIYAM HISSAM DEMANI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.942, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas alrbuições logais e atondondo ao processo admnistraivo 
nº 1180677202", 

DECRETA 
At. 1º - Fica exonerado o servidor abaixo relacionado: 

Nome Mat Ra Em 
EBERTONLUZ 17474 DISITO7G/PA tinizoa 
AIRES RIBAS. 

CAUSA: INICIATIVA DO SERVIDOR REGIME: ESTATUTÁRIO - CAR: 
GO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA: SMED 
Ar. 2º — O prosonto Decreto, ressalvado o disposto no arigo 1, entra 
em vigor nesta ata. 

Prefoiura do Municipio do Araucária. 17 de Novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMANNI 

PREFEITO 
RIYAM MISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.950, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atruições legais e obedecendo ao disposto no Artigo 37 
inciso Il da Consiuição da Repúbica Fadoratva do Brasi, o Arigo 11 
combinado com o Artigo 37 Inciso la Lei Municipal nº 1,7032006, 

DECRETA 
At. 1º- Fica exonerado o servidor abaixo relacionado: 

Nome Mat. RG Em 
ISAIAS ROCHA 12974 —ESE0OD0A/PA 17n42021 
CAUSA: EXONERAÇÃO SEM JIC “AD NUTUN” REGIME: COMSSIO- 
NADO - CARGO: ASSESSOR DE GESTOR SECRETARIA: SMED 
Ar. 2º — O presente Decreto, ressalvado o disposto no arigo 1º, entra 
em vigor nesta data. 

Prefeitura do Municipio de Araucária. 17 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHANNI 

PREFEITO 
RIYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
Art, 2º— O presenta Decreto, ressalvado o disposto no artigo 
em vigor nesta data. 

Prefeitura da Município de Araucária, 16 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 

Publicação de editais, atas e balanços? 
Entre em contato no teL.: (41) 3263-2002 

Os principais sintomas 
do Coronavirus são: 
FEBRE + TOSSE ou 

DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

DECRETO Nº 36.972, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
“so de sun atribuições legais e obedecendo ao disposto no Artigo 37 
inciso | da Constiuição da República Fodoraiva do Bras, o Artigo 11 
combinado com o Artigo 37 inciso 1 da Lei Municipal nº 1.70:42006, 

DECRETA, 
Avi. 1º Ficam exoneradas as servidoras abaixa relacionadas: 

Nome Mat. Ra Em 
ANACLAUDIALUCAS 135522 | 77406424/PR 19/f1/2021 
CAUSA: EXONERAÇÃO SEM JIC “AD NUTUM! REGIME: COMÍSSIO: 
NADO - CARGO: ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL SECRE 
TARIA: SMFI 
JANETTE CRISTINA 

KURLETTO AZAMBUJA 
CAUSA. EXONERAÇÃO SEM JC “AD NUTUM REGIME: COMÍSSIO: 
NADO - CARGO: DIRETOR GERAL SECRETARIA; SMAS. 
Art. 2º— O presente Decrel, ressalvado à disposto no aro 1º, entra 
em vigor nesta data. 

Prefeitura do Munkípo de Araucária, 19 de novembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RVAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

Boots [66454458/ PRI I9/iN2021 

DECRETO Nº 36.974, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Par 
uso de suas atribuições legais, o atendendo ao procosso admni 
nº 1T6STIa0a1 

DECRETA 
Avi 1º Fica exonerada a servidora abaixo relacionada 

Nomo Mat. Ra Em 
DENSEDIAS 64051 635422-5/PA jo/rizoar 

CAUSA: INICIATIVA DO SERVIDOR REGIME: ESTATUTÁRIO CARGO: 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM SECRETARIA: SMSA. 
Art 21 O presente Decreto, ressalvado à disposto no artigo 1%, entra 
em vigor nesta data 

Profofura do Município de Araucária 19 da Novembra do 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RVAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.975, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atribuições loga, o atendendo no processo admnistrativo 
nº HBOSTIa02N 

DECRETA 
At. 1º — Fica toscindio a contrato do trabalho da omprogada abaixo 
relacionada 

Nomo Mat, na Em 
PATRICIA GRITTEN 168242 12.457.202 PR tW/niz0ar 

GONÇALVES 
CAUSA: INICIATIVA DO EMPREGADO REGIME: EMERGENCIAL 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - EMERGENCIAL SECRETA. 
RIA: SMSA 
Art, 2º O presonto Decreto ressalvado o disposta no ara 1%, 
em vigor nosta data 

Prototura da Municipio de Araucária, 19 de Novembro do 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.982, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
“uso de suas atribuições legais o obedecendo ao disposto no Artigo &7 
inciso Ida Constituição da Fapública Foderatva do Bras, o Artigo 1t 
combinado com o Arg 37 ini Hc Lei Muniipal nº 1,7042006, 

DECRETA 
Ast. 1º Fica exonerada a servidora abaixo rolacionada 

Nome Mat. Ra Em 
JANAINA APARECIDA JULIA 17084: 1217.6756 / PA 22/r1/202% 

ALVES DE ANDRADE, 
CAUSA: EXONERAÇÃO SEM JIC “AD NUTUM" REGIME: COMISSIO 
NADO - CARGO: ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL SECRE: 
TARIA: MEL 
Am 2º—O presente Decreto, ressalvado à disposto no artigo 1%, entra 
em vigor nesta data 

Prefoiura do Município de Araucária, 22 do novembro do 2021 
MISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.938/2021 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

Revoga o Decrelo nº 368462021 e consolida periodo do tempo do 
contribuição oriundo de victa CLT, averbado através da Decroto nº 
9.442/1962 de 1á de agosto de 1992. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento ao contido na Inciso 
XI, da Artigo 56 da Lei Orgânica do Municpio de Araucária o atonden- 
do o requerido nos Processos Adminisaivos nt 848102021 e 
1042227202", 

DECRETA 
At 4º Fica consolidado o tompo de contribuição avarbado para TO. 
DOS OS EFEITOS LEGAIS, em favor da funcionária do quadio próprio 
de provimento efetivo, abaixo nominada, correspondente a 2 (dois) 
anos, (cinco) meses e 8 (ol) das, de acordo com Certidão 
e Tempo de Contribuição emitida palo INSS, conforme especiia: 

Nome Mar. — Aparirde — Secretaria 
EVELNEDASIVA 10401 161/22 SMMA 

Empresa: Município de Araucária - Pariodo: 13/01/1966 à 20/06/1988 -. 
Decreto de Averiação nº 9.442/1992 da 14 de agosto de 1982 
At. 2º— O presenie Decreto entra em Vigor nesta data, ficando revoga 
do o Decreto nº 35.546/2021 

Prefeitura do Municipio de Araucária 1 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefoio Municipal 
RYAM HISSAM DEHAINL 

Secretária Muniigal do Gestão de Posscas 
Ea Ena CRAbrs 
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DECRETO Nº 35.940 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
Uso de suas atibuições legais, e obedecendo aa disposto no Árigo 37. 
Íneiso lda Constituição Federal, Arigo 56, inciso Xl da Lei Orgânica do 
Município de Araucária, combinado com os Arigos 11 e 12 da Lei Munk- 
cipal nº 1,703/06 e demais lgislações portientos, 

DECRETA 
Aft.14- Ficam resoquadrados, a partir de 17 de novembro de 2021, os. 
sendores abaixa relacionados 

NOME RG MATRÍCULA SECRETARIA 
BRUNHA DE OLIVEIRA 26h 908/0F | 178591 SuGO 

Gago Alual: 515 “ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Simbologia: DAS:3 

Para o Cargo: 508 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO 
Simbologia: DAS-3 

DAIANEDALMASO | 9452479 14022 | SMGO 
2PR 

Cargo Atual: 515 - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Simbologia: DAS.3 

Para o Cargo: 619 - ASSESSOR DO VICE PREFEITO Sinbologa: 
DAS3 

Art. 2º - O presente Decrao, ressalvado o disposto no arigo 1%, entra 
em vigor nesta data. 

Profofura do Municipio d Araucária 17 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
DECRETO Nº 36.941 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suns atibuições legais, e obedecendo no disposto no Artgo 37. 
Inciso lda Constituição Federal, Artigo 56 inciso Xl da Lei Orgânica do. 
Munichlo da Araucária combinado com os Artigos 1t a 12 da Lol Muni 
cipal nº 1,703/06 a demais logislações portinentes, 

DECRETA 
AM. 1.º Ficam nomendos os servidores abaixo relacionados: 

NOME RG MATRÍCULA. SECRETARIA 
ANACIAUOIAPAR: 15265875 7PR 19206 | SMOP 

1 
A pai do 17/19/2021 ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL — 

Simbologia: DAS-3 
GIULIAPAULIN | 898B4BPR 192061 | SMOP 

GERBER 
Apart do 17/11/2021 - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL — 

Simbelogia: DAS-3 
HENRIQUE FAL: | 5I1334B430AS 192071 | SMOP 
KOMSKI LEIMANH. 
Apartir do 17/11/2021 - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL 

Simbologia: DAS-3 
MARCOS PAULO | 675518-7PR 192001 | SHOP 

FREITAS 
Apart do 17/14/2021 ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL — 

Simbelogia: DAS-3 
VALDIRAPARECIDO) 6707/12/4PR 191781 | SMSA 

BARBOZA, 
Apa do 17/11/2021 - ASSESSOR EXECUTIVO DO PREFEITO — 

Simbologia: DAS-1 
Art 2º - Dovorão apresentar através do ofio, no prazo de 5 (quinzo) 
das, suas declarações do banis na Socraiaia Municipal do Gastão de 
Ossos, no qual guardar-so-A em arquivo da processos sigilosos 

At 34- 0 presente Decreto, ressalvado do disposta na artigo 1º, entra 
em vigor nosta data 

Profofura do Municipio de Araucária 17 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
DECRETO Nº 36,940/2021, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

Desaverba periodo de lama do conrbuição artunda de vinculo CLT, 
avrtado através do Decreto nº 8900/1992 de OO de janeiro do 1992. 
o roiicado polo Decreto nº 30 388/2019 de 07 de junho de 201. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná no 
uso do suas atribuições Jogais, com fundamento ao contido no Inciso 
XI do Antigo 56 da Lei Orgânica da Município de Araucária, a atendan- 
o o requerido na Processo Administrativa nº 108377/2021 

DECRETA At 1º Fica desaveibado o período correspondente a 8 (nove) meses. 
e 23 [vinte o trés) dias, o qual fo averbado através do Decreio nº 
900/1902 do 09 de janeiro de 1992, é retficado pelo Decreto nº 

33.988/2010 do 07 da junha da 2019, para afaio da Aposentadoria a 
Disponibilidade, em favor a funcionária do quado próprio da provimen- 
toleivo LUCIANA MAGALHÃES GOTFRIO, matricula nº 660-1 
Art 2º — O presente Decreto, ressalvado o disposto no Artigo 1º entra 
em vigor nesta data, revogando os Decretos nº 8900/1992 de 08 do 
janeiro de 1982, e 33.386/2018 de 07 de junho de 2019 

Prefeitura do Município de Araucária, 17 de novembro de 202 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefoio Municipal 
RYAM HISSAM DEHAN 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

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

PRE PES TA 

DECRETO Nº 36.951, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021. 
SÚMULA: “Nomeia membros para a Comissão de Recebimento de 
Materias e Serviços da Secretaria Municoal de Segurança Pública. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Estado do Paraná, no 
uso de suas airbuições legais, e atendendo o requerido no Processo 
Administraivo nº 116.206/2021 

DECRETA 
At 1º. Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para com: 
por a Comissão de Rocebamento do Materais e Serviços da Secretaria. 

de: Pública, sem, rem Mura oe Sagurnça eau rerueração 
Ari Es dos Sora de Sata 

Ademir Lourenço. 62681 emo” 
Adison Jose Wereychoshs 35261 Membro 
Carios Femando Gomes, 107831 Membro 
Gerar Augusto Drarka 1as003 Membro 

Giaudo Cesar Olveira de Souza | 107151 Membro. 
Cleverson Gauchraj 107161 Membro 

Doris Caros Gomes da Siva n14092 Membro 
Diey Tokarski Borges sort Membro. 

Emerson Sen 195393 Membro. 
Eudes Caros Erdeman 106092 Membro 
Evalei Lopes de Ooira asa Membro 
Helo Gomes de Souza 9081 Membro. 
Jackson Clio Leoni dos Santos t134t-1 Membro 
“Jaquetne Dias dos Santos 107362 Membro. 

“João Luiz Botoski 62341 Membro 
Kan Rodrigues dos Santos nas Membro 
Laercio de Aguar Josquim B900-1 Membro 
Mariuska Gomes da Cunha. 62961 Membro 

Osvaldo Jose Damaso da Sivoia | 15661 Membro. 
Rodrigo Fabio Ramos NoTT2a Membro 
Rosa Carobna Aipia. 17561 Membro 
Tatane da Rocha Siva 107621 Membro 

At 2 - Esto Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando o Decreto nº 32.4462018. 

Profaitura do Municipio de Araucária 17 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Preleto 
DECRETO Nº 36.952, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atibuições legais, que nes são confendas, nos termos do 
Inciso Xi do At. 56, da Lo Orgânica do Municíçio do Araucária, 

DECRETA. 
Am 13 - Fica revogado o Decreto nº 34 249, de 05 de lovernio do 
2020, que insitul a nomeia os membros da Comissão de Regulamenta 
são do Registo Biomético de Ponto. À 2º — O presente Decreto entra em vigor nesta data, revogando o 
Decrato nº 34 240/2020, 
Prefeitura do Municipio de Araucária 17 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEAINI 
Pretoto, 

DECRETO Nº 36.953 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições logs, o cbedecondo ao disposto no Arigo 17, 
inciso Il da Constução Fadaral, Artigo 56, incso XI da Loi Orgânica do 
Município de Araucária, combinado com os Artigos 11 e 12 da Lei Muni 
“cipal nº 1703106 o demais legislações partnente, 

DECRETA 
At 1.º - Fa roenquadrado, a partr de 18 de novembro de 2021, o 
servidor abaixo relacionado: 

NOME RG MATRÍCULA SECRETARIA 
GABREL FERNANDO 00280546 127601 SMAD 

DE SENA PR 
Gargo Alual: 515 - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL Simbelo- 
gia: DAS 3 - Para o Cargo: 517 - ASSESSOR DE GESTOR Simbologia: 

DASS 
At 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no arigo 1º, entra 
em vigor nesta data. 

Profoitura do Município de Araucária. 18 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
DECRETO Nº 26.954 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, e cbedecando ao disposto no Arigo 37. 
inciso da Constituição Federal, Ago 56, inciso Xl da Lei Orgânica do 
Município de Araucária, combinado com os Arigos 11 e 12 da Lei Mun 
pal né 1.703108 o demais pertinentes, 

DECRETA. 
Art 4º. Fica nomeado o servidor abaixo relacionado: 

NOME RG MATRÍCULA SECRETARIA 
BRUNO JOSEDA 12427887 191901 suor 
CUNHA SENS. 2PR 

A parir do 18/11/2021 — ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL — 
Simbologia: DAS-3 
Art. 2 - Deverá apresentar através de oficio, na prazo de 15 (quinze) 
dias, sua declaração de bens na Secretaria Municipal de Gestão de 
Pessoas, no qual guardar-se-à em arquivo de processos siglosos. 
Art. 3º - O prosante Decreto, ressalvado do disposto no arigo 1º, era 
em vigor nesta data 

Prefeitura do Municipio de Araucária 18 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO. 

Os principais sintomas 
do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE ou 
DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

ES Araucária 
DECRETO Nº 36.973, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, a obedecendo ao disposta no Artigo 37, 
inciso I da Constituição Federal, Artigo 56, inciso XI a Lei Orgânica do 
Município de Araucária, combinado com os Anigos 11 e 12 da Lei Muni- 
pal pº 1.703/06 e demais legislações pertinentes, 

DECRETA 
Art 1.º - Fica reifcada a redação do Arigo 1º do Decreto Municipal nº 
3E 871/2021 de 05 de novembra de 2021, passando a vigorar a seguinte. 
redação: 
“AM 1,º- Ficam nomeados 0s servidores abaixo relacionados” 

NOME RG MATRÍCULA SECRETARIA 
GUILHERME PEDRO 125797800PR  19M91 | SMOP 

RODRIGUES 
Apart do 05/11/2021 - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL — 

Simbologia: DAS 3. 
JENROSAPARRA 71684160PR 19161 | SMOP 
A parti de 05/11/2021 - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL — 

Simbologia: DAS-3 
PEDROLUZKO-  BIS7A0ASPR 19173 | SMOP 
VALSKI FILHO 

Apart de 05/11/2021 - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL - 
Simbologia: DAS-3. 

RAFAELMARGILIO  100552-4PR 19161 | SMOP 
ORTZ 

A part de 05/44/2021 - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL — 
Simbologia: DAS-3. 

An 2º - O presento Decreto, ressalvado o disposto no artigo 1º, ontra 
“em vigor nesta data, alterando o Decreto Municipal 36.871/2021 

Prefotura do Municipio de Araucária, 19 da novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO. 
DECRETO Nº 36.976, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
“uso do suas atribuições logais a londo por embasamento logal o Art 
Y7S, da Loi Municipal Nº 1.706 Estatuto dos Servdoras Públicos 
do Município de Araucária 

DECRETA 
At 14 - Fica concedida dilação da prazo, por mais 90 (noventa) dias, 
para conclusão do Processo Administraivo Disciplinar nº 73,382/2021 
At2º . À contagem do prazo contido na Ar. 1º, dar-so-à após o reco 
Bimonto pela Comissão do Procosso Administrativo Disciplinar 1, do 
Decreto dovidamenta publicado 
Art'37- O presente Decreto, entra em vigor nesta data 

Profeiura do Municipio de Araucária, 19 da novembro do 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefoto 
DECRETO Nº 36.978 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, e obedecendo ao disposta no Artigo 37, 
inciso Il da Constituição Federal, Artigo 56, Inciso XI da Lol Orgânica do 
Municipio do Araucária, combinado com os Artigos 11 o 12 da Lei Muni- 
pal nº 1703/06 e domais legislações portnantes, 

DECRETA 
Ant 1º- Fica nomeado o servidor abaixo relacionado: 

NOME RG MATRÍCULA SECRETARIA 
LUCAS MANOEL CU- 9.218, 1839/PR 192201 SMP 
NHA DOS SANTOS. 

A part da 22/14/2021 — ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL - 
Simbologia: DAS-3 
An. 2º - Deverá apresentar através da alci, no prazo de 15 ( 
dias, sua declaração de bens na Secretaria Municipal do Goi 
Pessoas, no qual guardar-se-á em arquivo de processos sigilosos, 
At. 3º O prosonto Decrato, rmssalvado do disposta no artigo 1, anta 
em vigor nesta data 

Pretolura do Municipio de Araucária, 22 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO. 
DECRETO Nº 36,979, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná. 
no uso de suas alibuições legais e tendo por embasamento legal o Ar. 
176, da Loi Municipal Nº 1,7012006 - Estatuto dos Servidores Públicos. 
do Município de Araucária, 

DECRETA 
Art 1.4 - Fica concedida dilação de prazo, por mais 90 (noventa) dias, 
para conclusão do Processo Adminisralivo Disciplinar nº 78,842/2021 
Art 2º - À contagem do prazo contida no Art. 12, dar-ta-á após o reco: 
bimento pela Comissãa de Processo Administatva Dischliar 1, do 
Decreto devidamenta publicado. 
An3º- O presonio Decreto, entra em vigr nesta data 

Pretolura do Municipio de Araucária, 22 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeo, 
DECRETO Nº 36.999 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado da Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, e obedecendo ao disposto no Áftigo 37, 
inciso Il da Constituição Federal, Artigo 56, inciso XI da Lei Orgânica do 
Município de Araucária, combinado com os Artigos 11 e 12 da Lei Murk- 
pal nº 1.703/06 a demais legislações porinentos, 

DECRETA 
Ar 1º. Fica nomoada a servidora abaixo relacionada: 

NOME RG MATRÍCULA SECRETARIA 
RAQUELLDASIVA g67143 19,221 SMOP 

UMA aPR 
A pari do 29/13/2021 — ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL — 

Simbologia: DAS-3 
Art 25 - Deverá apresentar através de olíco, na prazo de 15 (quinze) 
dias, sua declaração de bens na Secretaria Municipal de Gocião de 
Pessoas, no qual guardar-se-á em arquivo de procassos sigilosos. 
Art. 3 - O presente Decreto, ressalvado do disposto no arigo 1º, entra 
em vigor nesta da 

Prefeitura do Município de Araucária, 23 de novembro de 2021. 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
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SESI Araucária 
DECRETO Nº 36.985, 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em atendimento das medidas para o en- 
reniamento da emergência de saúde pública estabelecido pelos Decre 
tos Municipais nº 34.357/2020 e 34 383/2020, é tendo em Vista o dispos- 
to na Lei Orgânica do Municipio, Ar. 84, Parágralo 2, e conforme pre. 
visto na Edital nº 080/2021, publicado no Diário Oficial do Município na 
Edição nº 782 do 03 de março de 2021 

DECRETA 
At, 1º Fica prorrogado o contrato da funcionário abaixo relacionado a 
partir da cata especificada, pelo prazo de 6 (seis) meses, na refenda. 
Conratação Emergencial, para provimento no cargo de ENFERMEIRO. 
“em conformidade com as disposições legais & Processo Administrativo 
nº 0.906/2021 

CANDIDATO (A) 
ROSANGELA REGINA 050.122229.45 

DACRUZ 
At, 2º O prosento Decreto, rssalvado do disposta no arigo 1º, entra 
em vigor nesta data 

Prefeitura do Município de Araucária, 23 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 

CPF DATA DE PRORROGAÇÃO 
DO CONTRATO 

aajnizoat 

DECRETO Nº 36.981, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 

tos Municipais nº 38 357/2020 9 34 383/2020, lendo em vista o dspos 
to na Lei Orgânica do Municio At. 64, Parra 2, e conlome pro 
iso no Edital nº 128/2020, publicado no Dário Oca do Municipio na 
Edição nº Bda 09 do sotambra da 2020 

DECRETA 
A, 1º Fica prorrogado o contrato da funcionária abaixo relacionada a 
part da data espocifcada, pelo prazo de 6 (seis) maes, na referida Sentalação Emergencial, para provimento no cargo de MÉDICO CLÍNI- 
SO GERAL, em contomidade com aa disposições legais e Processo 
Admiistralo nº 90 806/2021 

CANDIDATO (A) 
ISABELLA FERNANDES 088.639 409.08 

ARRUDA 
At, 2º O prosonto Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1º, entra 
em vigor nesta data 

Profolura do Município de Araucária, 22 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 

CPF DATADE PRORROGA. 
SÃO DO CONTRATO 

amar 

RYAM HISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.948, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
abbuições legais, em oposição de servidores aposentados 

dos, tendo om vista o disposto na Lei Municipal nº 1.703/2006, 
At. 10, conforme ato homalogatrio do resultado final constante no Ec 
tal? 175/2019, publicado no Diária Oficial do Município nº 424 de 12 do 
novembro do 2018, 

DECRETA 
Ficam nomeados a part do 17 de novembro da 2021, os can. 

didatos abaixo relacionados à aprovados no referido Concurso Público, 
para provimento no cargo de Mecânico, am conformidade com as dio. 
siçõos contidas nas Lois Municipais nºs 1.70312006 e 1.704/2006. 

Candidato Ro 
MARCO ANTONIO DE BRITO a9719223PR 

PA. 5016412021 
At 2º - O prosanto Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1, entra 
om vigor nesta data, 

Prefeitura do Município de Araucária 17 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.847, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em reposição de servidores aposenta 
dos, tando em vista o disposto na Lol Municipal nº 1.703/2006, At. 10, 
conforme alo homalogatório do resultado final constante no Edial rê 
17502019, publicado no Diário Oficial da Município rº 424 de 12 de no. 
vembro de 2019, 

DECRETA 
Aut 1.º - Ficam nomeados a part de 17 de novembro de 2021, os can- 
didatos abaixo relacionados e aprovados no relarido Concurso Público, 

ra provimento no cargo de Pedreiro, em conformidade com as disposi 
“ses contidas nas Leis Municipais rs 1.703/2006 e 1,7042006, 

Candidato Rê 
CLAUDIO IRAN BALTAZAR ssrssisapa 

JOSUÉ GRACIANO PIMENTEL TATSSLAPR 
FLAVIO ANTONIO MARTINS NEVES. 5945 78I2PR 

TIAGO WEBER. 8490205 8PR 
PA. 5016412021 
Aut, 2.º - O presania Decrato, ressalvado do disposto no artigo 12, entra 
em vigor nesta data. 

Prefeitura do Município de Araucária 17 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

(5 Araucária 
DECRETO Nº 36.346, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná. no 
uso de suas atribuições legais, em reposição de servidores aposentados. 
e felocidos, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1.703/2006, 
Art 10, conforme ato homelogatrio do resultado fal constante no Edi. 
tal nº 175/2019, publicado no Diário Ofcial do Municipio nº 424 de 12 de 
novembro de 2019. 

DECRETA 
Art 1º - Ficam nomeados a parti de 17 de novembro de 2021, os can- 
didstos abaixo relacionados e aprovados no referido Concurso Público, 
para provimento no cargo de Fiscal de Obras Rodoviárias, em conform 
Sade com as disposições contidas nas Leis Municipais rês 1.703/2006 e 
1.704/2006. 

Candidato 
ANDRÉ HENRIQUE MACIEL 
MÁRCIA CRISTINA KRUPA 

PA. 50.1642021 
An. 2º- O presente Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1.4, entra 
em Vigor nesta data. 
Prefeitura do Municipio de Araucária, 17 de novembro de 2021, 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
PREFEITO 

RYAM MISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

re 
se ZraapR 
NOSTABETAPR 

DECRETO Nº 36.345, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atibuições legais, em reposição de servidores aposenta 
dos, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1,7032006, Ant 10, 
conforme ato homologatóio do resultado final constante no Edital 1º 
17572019, publicado na Diário Oficial do Municipio nº 424 de 12 de no 
vembro da 2019. 

DECRETA 
Art. 12 - Ficam nomeados a parti de 17 de novembro de 2021, os can 
didatos abaixo telacionados a aprovados no referido Concurso Público, 
para provimento no cargo de Encanador, em conformidade com as dis 
posições contidas nas Leis Municipais nºs 1703/2006 o 1.704/2006. 

Candidato Ro 
GILBERTO SANTOS DE MATOS 7002656. 7PR 
ARLEI DA SILVA SANTOS BANS SPGOPR 

PA. 50.1642021 
Art. 2. O presente Decreto, ressalvado do disposto no arigo 1º, entra 
em vgor nesta data, 
Profeiura do Municipio de Araucária, 17 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
PREFEITO 

RYAM HISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.344, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em reposição da servidores aposentados. 
e exonerados, tando em vista o disposto na Lei Municipal nº 1.703/2006, 
Art 10, conforme ato homelogatério do resutado final constante no Edi 
al nº 1282018, publicado no Diário Oficial do Município nº 4386 de 27 
de agosto de 2018, 

DECRETA 
At. 1º - Ficam nomeados a parti de 17 de novembro de 2021, os can- 
didatos abaixo relacionados à aprovados no referido Concurso Público, 
para provimento no cargo de Motorista, em conformidade com as dispo. 
Sições contidas nas Leis Municipais rºs 1703/2006 e 1.704/2006. 

Candidato Ro 
VICENTE ZUBEK sana7e PR 

JOSÉ LUCAS MACHADO 9045630 5PR 
RODRIGO MARCELO BORONWSKI 8013734 6PR 

ADERDO TEIXEIRA NEVES 6095006 5PR. 
PA.s 50.8742021 e 80.1642021 
Art 2º- O presente Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1.º, entra 
em Vigor nesta data 
Prefeitura do Município de Araucária 17 de novembro de 2021, 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
PREFEITO 

RYAM HISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.343, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atrbuções legais. em reposição de servidor aposentado, 
tando em vista o disposto na Loi Municipal nº 1.703/2006, Art. 10. con 
forma ato do resultado final constante no Esta nº 
12972018, publicado no Diário Oficial do Municipio nº 4387 de 27 de 
agosto de 2018, 

DECRETA 
At 1.º - Fica nomeada a par de 17 de novembro de 2021, a candidata 
abaixo relacionada e aprovada no reerido Concurso Público, para prov 
mento no cargo de Assistente Social, em conformidade com as disposi 

Art 2º O presonta Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1, entra 
em vigor nesta cata. 
Prefeitura do Município de Araucária 17 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
PREFEITO 

RYAM HISSAM DEMAINI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. PREFEITO 

RYAM HISSAM DEHAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

Os principais sintomas 
do Coronavirus são: 
FEBRE + TOSSE ou 

DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

DECRETO Nº 36.934, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
“so de suas atribuições legais, em atendimento das medidas para o en- 
frentamento da emergência de saúde pública estabelecido pelos Decre-. 
tos Municipais nº 34 357/2020 e 34.363/2020, a tendo em vita o dispos. 
to na Lei Orgânica do Município, Art 64, Parágrafo 2º, e conforme pre. 
visto no Ela nº 060/2020, publicado no Diária Oficial da Município na 
Exição nº ST de 07 de malo de 2020, 

DECRETA 
Art 1º Fica promogado o contrato do funcionário abaixo relacionado a 
parir da data especificada. pelo prazo de 6 (seis) meses, na referida 
Conitatação Emergencial, para provimento no cargo de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, em conformidade com as disposições legais e Proces- 
so Administrativo nº 9090672021 
CANDIDATO (A) CPF DATA DE PRORROGAÇÃO DO 

CONTRATO 
VERALUCIADE 8836393094 AMO 
CARVALHO 

Art 2º O presente Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1,3, entra 
“em vigor nesta data. 

Prefeitura do Município de Araucária, 16 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.931, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado da Paraná, no 

tos Municipais nº 34 357/2020 e 34 383/2020, a tendo em vita o dispos. 
to na Lei Orgânica do Municipio, At. 64, Parágrafo 2º, e conforme Edital 
nº 388/2021, publicado no Diário Oficial da Município na Edição nº B49 
“de 03 de novembro de 2021, 

DECRETA 
AM 1º Fica contratado a part da data abaixo especificada, polo prazo 
“do & (seis) meses, podendo ser protrogado a bem do intarossa público, 
o candidato abaixo relacionado 0 selecionado no rolado Processa So. 
letivo, para provimento no cargo de MÉDICO GENERALISTA, em con. 
formidade com as disposições lepais « Procosso Adminisimtivo nº 
83 969/2021 

CANDIDATO (A) CPF DATA DE CONTRATAÇÃO 
ROÓRIGO FERREIRA 099929669:11 ts/ty2021 

DOS SANTOS 
An 2º O presento Decreto, ressalvado do dispasto no arigo 1, entra 
em Vigor nesta da. 

Profoiura do Município de Araucária, 16 do novembro do 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.923, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado da Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em atendimento das medidas para o é 
frentamento da emergência de saúde pública astabalecida polos Decre- 
tos Municipais nº 34.357/2020 o 34 383/2020, a ando em vista o dispos- 
to na Lui Orgánica do Município, Art 84, Parágralo 2, a conforma Edital 
nº 07212021, publicado no Diário Oficial do Município nº 791 do 18 do 
março de 2021, 

DECRETA 
Art, 1.º Ficam contratados a partir da data abaixo ospecticada, pelo pra. 
zo de & (ses) meses, podendo ser prorrogado a bem da nteresso públ 
9, os candidatas abaixo relacionados e selecionadas no referida Pro. 
cessa Soletivo, para provimento na cargo de ENFERMEIRO, em cantor 
midade com as disposições legais e Processos Administrativos nº 
8664072021 

CANDIDATO (A) CPF DATADE CONTRATAÇÃO 
AMANDA APARECIDA 075.721.769:02 t2rrizoat 

TRACZ 
NEUZADASIVA  B13499361:34 t6rtn72021 

Art 2º O presente Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1.4, entra 
em vigor nesta data, 

Prefeitura do Município de Araucária, 12 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.906, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em atendimento das medidas para o en 
fremtamento da emergência de saúde pública estabelecido pelos Decre. 
tos Municipais nº 34 357/2020 e 34 363/2020, a tendo em vita o dispos. 
to na Lei Orgânica do Municipio, Art 64, Parágrafo 2º, e conforme pre 
visto no Edital nº OBOI2020, publicado no Diário Oficial do Município na 
Edição nf 573 de 07 de maio de 2020, 

DECRETA 
Art 1. Ficam prorrogados os contratos dos funcionários abaixo relacio 
nados a parti da data especificada, polo prazo de 6 (sois) mesas, na e. 
orla Contratação Emergencial, para provimento no cargo do TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM, em conformidade com as disposições legais e Pro. 
essa Acminietrativa 1º 00.906/2021 

CANDIDATO (A) cer DATA DE PRORROGA- 
ÃO DO CONTRATO 

TATIANA LUCIMARA  041.645,309:65 tontzomt 
DOS SANTOS BARBOSA 

LELASALETTEDE | 596,17845920 1oimmoar SOUZA, 
MARIANE SIQUEIRA DE 074519,109.6 nairnraoar 
CASTRO MACHADO. 

An 2º O presente Dectelo, ressalvado da disposto no artigo 1 
em vigor nesta data 

Prefeitura do Municipio de Araucária, 08 de novembro de 2021, 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

Editor lomaido Ônibus 



iso memo em  PublicidadeLegal 
15] amauçária 

DECRETO Nº 36.901, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em atendimento das medidas para o en- 
frentamento da emergência do saúde pública estabelacido polos Decro- 
tos Municipais nº 34.357/2020 e 34.2892020, e lendo am vista o dispos- 
to na Lei Orgânica do Município, Art. 64, Parágrato 2, e conforme pre. 
visto no Eita nº 060/2020, publicado no Diário Oficial do Municipio na 
Edição nº 57 de 07 de maio de 2020, 

DECRETA 
Art 1.º Fica promogado o conirato do funcionário abaixo retacionado a 
partir da data especificada, pelo prazo de 6 (seis) meses, na referida 
Conltatação Emergencial, para provimento no cargo de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, em conformidade com as disposições legais e Proces- 
so Administrativo nº 90 908/2021 

CANDIDATO (A) CPF DATADE PRORROGAÇÃO 
DO CONTRATO 

VALDECI DE BRITO  or7014 80921 Ogr11/2021 
Art 2º O prosonto Decreto, rossalvado do disposto no artgo 1º, entra 
em Vgor nesta data. 

Prefolura do Municipio de Araucária, 08 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.876, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso dosuas atribuições legais, em atandimanto das modidas para o en 
frentamento da emergência de saúde pública estabelecida pelos Decre- 
tos Municipais nº 34.357/2020 e 34 383/2020, a tendo em vista o dispos 
to na Lei Orgânica do Município, Art 64, Parágrafo 2, e conforme pre 
visto na Edital nº 060/2020, publicado no Diário Oficial do Municipio na. 
Edição nf 7 de 07 de maio de 2020, 

DECRETA 
AM 1.º Ficam prostogados os contratos dos funcionários abaixo rlacio- 
nados a part da data especificada, plo prazo de 6 (sis) mases, na t 
ferida Contratação Emergencial, para provimento na cargo de TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM, em conlormdade com as disposições legais & Pro. 
censo Administrativo nº 90 906/2021 

CANDIDATO (A) CPF DATADE PRORROGAÇÃO 
DO CONTRATO 

PATRICIA GRITTEN  080888.759.06 orntiaoar 
GONÇALVES. 

JESSICAMELENA 088074 829.08 orinizom 
SOUZA 

LINEIA MONTEIRO DA 020 545 369.48 DL) 
ivado do disposto no artigo 1º. entra 

em vigor nesta data 
Profolura do Munioilo de Araucária 05 de novembro da 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
PREFEITO 

RYAM HISSAM DEHAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.375, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
em alondimento das medidas para o en - 

frantamento da emergência da saúde pública astabelocido pelos Decre- 
tos Municipais nº 34 367/2020 o 34 38312020, atendo em Vita o disços 
to na Lei Orgânica do Município, Ar. Bá, Parágrafo 2, e conforme pre. 
visto no Eta nº 080/2020. publicado no Diário Oficial do Municipio na 
Edição ni 579 do 07 do maio de 2020, 

DECRETA 
AM 1º Fica prorrogado o contrato da funcionário abaixo retaconado a 
partir da data aspecifcada, pelo prazo do 6 (seis) mesas, na referida 
Conitatação Emergencial, para provimanto no cargo da FARMACÉUT! 
GO, em conformidade com as disposições legais e Processo Administra 
tivo rº 80 806/2021 

CANDIDATO (A) CPF DATADE PRORROGAÇÃO 
DO CONTRATO 

NIKOLE ZAPPELINE — 070251.429:21 7a 
Art 2º O presonto Dacrato, ros 
om vigor nosta data 

Prefoiura do Municipio de Araucária 05 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

vado do disposto no artigo 1º, entra. 

DECRETO Nº 36.853, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atribuições logs, am alondimanto das medidas para o en 
frentamento da emergência de saúde pública estabelecido pelos Decre 
os Muniipais nº 34 357/2020 e 34 363/2020, e tendo em vista o disços- 
to na Lei Orgânica do Município, Art. 64, Parágrafo 2º, e conforme Estal 
nº 060/2020, publicado no Diário Oficial da Municipio na Edição nº 579 
de 07 de maio do 2020, 

DECRETA Art, 1.º Fica contratada a parir da data abaho especificada, pelo prazo 
de 8 (sois) mases, podendo sor prorrogado a bem do interessa público, 
a candidata ababo relacionada e selecionada no referido Processo Se 
letivo, para provimento no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, em 
conformidade com as disposições legais e Processo Administrativo nº 
sr 341/2021 
CANDIDATO (A) CPF DATA DE CONTRATAÇÃO 
THAIS BARBOZA 109588.15900 04/11/2021 
Art, 2º O presente Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1º, entra 
em vigor nesta data, 

Profeltura do Município da Araucária, 29 de outubro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 

nº 07212021, publicado no Diário Oficial do Municipio 1º 791 de 16 de 
março de 2021 

DECRETA 
At 1.º Ficam contratados a part a data abaixo especificada, pela pra- 
zo de 6 (seis) meses, podendo ser prorogada a bem do interesse púbi- 
co, os candidatos ahano relacionados e selecionados no referido Pro- 
Cesto Seletivo, para provimento no carga de ENFERMEIRO, em confor. 
midade com as disposições legais e Processos Administrativos nº 
ET) 

CANDIDATO (A) cer DATA DE CONTRATAÇÃO 
FRANCISCO JOSE DE 814.637 267.91 oamizoz 

ALMEIDA 
JURACI PEREIRA 87453762087 oamizozt 

CALADO 
At, 2º O presente Decreo, ressalvado do disposto no arigo 1%, entra 
em Vigor nesta data 

Prefeitura do Município de Araucária, 29 de outubro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

PER PSD je TA 

SESI Araucária 
EDITAL Nº 381/2021 - SUGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Estado do Paraná. no 
uso de suas albuções legas. para repossção de servidores taocidos e 
aposentados, convoca os carádatos a segu relacionados, aprovados a 
classticados em Concurso Público nº 045/2020. conforme Edital de 
Homologação nº 348/2021. a comparecerem na Secretaria Muniopal de 
Gestão de Pessoas, suada na Travessa Frederico Basso sn, mediante 
agendamento a ser realizado pelo telefona (41) 3614-1426. no prazo 
Improrrogávei de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do presen 
to, para condirmar a acotação do cargo, cumprindo as providências. 
documantas sotctadas por asta Muniopaidado. Docoido esso prazo 
serão considerados desistentes & perderão o dirmta à romenção soja 
qual for motvo alegado para justica a ausência dos candidatos. Os. 
cancao deverão comprovar por ocasião do comparecimento as 
condições a requishos estabolecidos no Art 22. inciso | a VII da Lei 
Estadual 6.174/70. bem como as constantes do Edital que normaiizou 
o rolando Concurso 
Cargo: MÉDICO PEDIATRA - Edital do Homologação: 3462021 PA. 
TER6RGa. 
Classificação Nome Condição 

0001 | INGRID GISLEY MARQUES NOBREGA | TITULAR 
E JESSICA DROBRZENSKI TITULAR 
Ea ITALLO OLIVEIRA SANTOS TITULAR 
do” FRANOCESCAASINELLIDE MAGEDO | TITULAR 

u 
D00s | RHAVANE PERES DE OLVERA DAS 

Cargo MÉDICO PEDIATRA Edil do Homologação: 3462021 
BAT 39626 

TITULAR 

Nome Condição 
0001 | MARISTELA DOS SANTOS JOLANDO TITULAR 

RODRIGUES 
“Vaga conforme Lei Municipal nº 207009 (cotas negros e pardos). A 
cancdata convocada na condição de cotista conforme Lei Municipal nº 
2070/09 deverá aprosontar além dos documentos axigidos polo item 
19,5 do Edital de Concurso Público nº 04572020, os documentos abaixo 

listados conforme Decreto Municipal nº 31.444/2017: | — larmo de avto- 
declaração, na conformidade do modelo constante na Anexo | deste 
Esta 1 (uma) foto SX7 (cinco por sets) colorida, de roso inteiro, do 
topo da cabeça até o final dos ombros, com fundo neutro, sem sombras. 
o dalada há. no máximo, 30 (tinta) dias da data da anvoga. dovando a 
data estar ostampada na franto da foto. Também deva ficar ciento de 
que será convocada, por meio de Eai a ser pubicado no Diário Olcial 
do Munkipo. para a avaliação da Comissão de Análise de Compatibi- 
“dade com a Política Púbica de Cotas. 
Prefeitura do Municipio de Araucária 16 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Protoro 

RYAM HISSAM DEAN 
Secretária Municpal e Gestão de Pessoas 

BS; O ae cado conse siso, regramento no o 
oficial dletróico 
ana ndo, par cons ires, 

EDITAL Nº 3822021 - SUGP 
O PREFEITO DO MUNIGPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atrbuções legais, para reposição de servidor aposentado, 
convoca o candidato a seguir relacionado. aprovado e classíicado em 
Concurso Público nº 0292017, conforme Edital de Homologação rº 
00672018, a comparecer na Secrelaria Municipal de Gestão de Pessoas, 

Cargo: G0, Edital de Homologação: 0052016 PA. 1832972021. 
Classificação. Nome 

0068 EDSONTUIZ VERBANEK DAMAA 

ES Araucária 
EDITAL Nº 38372021 -SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paran, no so de suas arbuições legais, pera reposição de servidores aposenta 
dos e faleodos, convoca 0 candotos a tegui relacionados, aprove dos & cssofcados em Concurso Públio 1º Cag2017, conforme Esta de Homologação nº 0082018, a comparecaram na Secretaria Municipal da Gestão da Pessoas, sluada na Travessa Frdanica Basso sin, mode 
ave à agendamento à ser realizado polo teleono (41) 3614-142, no 
pezo Improrogável de 10 (der) dias Uleis, a contar da publcação do Present, para confiar a cofação do cago, cumprindo as providn Ea documentos coletadas por esta Munipaldado Decorido esse prato serão considerados dessiene e perderão o sl à nomeação 
Seja quatro molho alegado para jsar a ausência dos candidatos. Os candidatos deverão comprovar por ocasião do comparecimento às condições  requisãos estabelecidos no Ar. 2, Inciso a Vl da oi Estadual 1º E VTATO, Dom co a constato do Edital que norma 
& resido Concurso. Cargo: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO — 
DOCÊNCIA | Edital de Homologação: 006/2018 P.A, Nº 51,042/2021 e Sssesaaa!. 
Ciasslicação Nome Condição 

0348 JESSICA RODRIGUES! TITULAR 
asas SANDRA REGINA MONTEIRO DOS SAN: | TITULAR 

TOS? 
1 Trata-se de convocação complementar so Edital 227/2021 tendo em 
vsta a desistência da candidata classificada na 318", posição da classt- 
fcação geral, 2 Tratase de convocação complementar ao Edital nº 
24672021 tendo em vita a desistência da candidata classficada na 
323% posição da ciasslcação geral 

Prelefura do Municipia de Araucária, 16 de novembra de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Profoio 
RAM HISSAM DEMAINI 

Secretána Municipal de Gestão de Posso 
EDITAL Nº 384/2021 -SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, para ropaxição do servidor oxonarado, 
“convoca o candidato a seguir relacionado, aprovado a claslicado em 
Concurso Público nº 038/2018, conformo Edital de Homologação nº 
128/2018, a comparecor na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, 
suada na Travessa Frederico Basso sn, mediante agendamento a sor 
realizado polo alefone (41) 3614- 1426, na prazo impromogávol do 10 
(ez) ias úeis, a contar da publicação do presente, para contemar a 
aceiiação do cargo, cumprindo as providôncias documentais solitadas. 
por osta Municipalidade. Decortdo assa prazo será considarado dor 
Jente e perderá o drelo à nomeação seja qual fr o motivo alegado para 
futifcar a ausência do candidato. O candidalo deverá comprovar por 
ocasião do comparecimento as cones a raquisos estabelecidos no 
A, 22, Inciso | a Vl da Lo Estadual nº 6.174/70, bem como as cons 
tantos do Edital que normatizou o reorido Concurso, 
Cargo: CONTADOR Edltal de Homologação: 129/2018 

58. 070/2021 
Nome Condição 

oo0g POQUE SAMUEL DEANDRADE TITULAR 
* Convocação complementar ao Edial nº 37312021, tendo am vista a 
desistência do candidato classdicado na B! posição. 

fotura do Municipio de Araucária. 17 da novembro do 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO, 
RAM HISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
TAL Nº 357/2021 - SMOP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atibuições legis, para reposição de servidor aposentado, 
“convoca o candidato a segui relacionado, aprovado o claslcado em 
Concurso Público nt 029/2017, conforme Edial de Homologação nº 
00672018, a comparecor na Seciotaria Municipal do Gastão do Pessoas, 
sluada na Travessa Frederico Basso in, medianto à agendamento a 
ser reakzado pola tellone (41) 3614-1426, no prazo Improtrogável de 
"O (doz) ias tos, a contar da publicação da prosento, para confirmar à 
aceitação da cargo, cumenda as providências documentais solicitados. 
ten perderá o direito à nomeação seja qua for o molvo alegado para 
justica a ausência do candidato. O candidato deverá comprovar por 
ocasião do comparecimenta as condições a aquisios estabelecidos no 
Ar 22, Inciso | a VI da Lei Estadual nº 6.17470, bem coma as cont 
tantes do Eta! que nomatizou o reerido Concurso, Cargo: PROFIS. 
SIONAL DO MAGISTÉRIO — DOCÊNCIA | Edital do Homologação: 
00620181, PA. Nº 79,800/2021. 

Nome Condição 
asso ELIANA NUNES MORILEITE TITULAR 

1 Transe de convocação complementar ao Edita nº 35072021 tendo em 
vista o não comparecimento da cancidat caslficada. 
na 349º posição. 

Profotura do Município de Araucária, 23 do novembro da 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeio 
RIVAM HISSAM DEMAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

Os principais sintomas 
do Coronavírus sã 

FEBRE + TOSSE ou 
DIFICULDADE PARA RESPIRAR 



26 de Novembro de 2021 - edição 3.750 Publicidade Legal 
KES] Araucária 

EDITAL Nº 386/2021 - SMGP 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, para reposição de servidores aposenta- 
dos o exenerados, canvoca os candidatos a seguir relacionados. apro. 
vados e classificados em Concurso Públio nº 1862019, conforme 
Edital de Homologação nº 014/2020, a comparecerem na Secretaria 
Municipal de Gastão de Pessoas, situada na Travessa Frederico Basso 
sin, mediante agendamento a ser realizado pelo felelone (41) 3614- 
142, no prazo improcrogável de 10 (dez) dias úteis, a contar da pubi- 
cação do presente, para confirmar à aceitação do cargo, cumpúndo as 
providências documentais solicitadas por esta Municipalidade. Decorrido. 
esse prazo serão considerados desistentes e perderão a direito à no- 
meação soja qual for o motivo alegado para jusificar a ausância dos 
candidatos. Os candidatos deverão comprovar por ocasião do compare- 
clmanto as condições a raquisios estabelocidos no Art. 22, Inciso [a Vil 
da Lei E ladual nº 6,174/70, bom como as constantes do Edital que 
normatizou o referido Concurso, 
Cargo: ENFERMEIRO - Edital de Homologação: 0142020' PA. 
a. 326/021. 
CLASSIFICAÇÃO: NouE conoição 

Doo | LANAPATRICIAALVES QUEIROZ TITULAR 
1 Tiaa-so de convocação complementar ao Edital º 36572021 endo em 
vista o não comparecimento da canvidataclasdicada na 36º posção, 2 A candidata classificada na 39º posição, Ii convocada por meio do 
Edital nº 0842020, de acordo com a Lei nº 2,0702009 

Prfolura do Município da Araucária, 23 de novembro da 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAN 

PREFEITO 
RYAM MISSAM DEMAN 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
EDITAL Ni 389/2021 - SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas alrbuições legais, om reposição à servidor aposentado, 
convoca o candidato a soguirtolacionado, aprovado º classificado em 
Concurso Público nº 030/2017, conforme Edital de Homologação nº 
097/2018, a comparecor na Secrotaria Municipal de Gestão de Pescoas, 
Travessa Frederico Basso s/n, mediante agendamento a ser realizado 
pala telofone (41) 3614-1426, na praza improrrogável do 10 (dez) dias. 
Últis, a contar da publicação do presento, para contimar a acitação do 
cargo, cumprindo as providências documentais solicitadas por esta 
Municipalidade. Decorndo esse prazo será considerado desistente o 
perderá o crio à nomeação soja qual for a motvo alegado para just 
car a ausência do candidato. O cardidalo deverá comprovar por ocasião. 
do comparocimonto as condiçõos o roquistos astabolocidos no Art 22, 
Inciso [a VI da Lot Estadual nº 6.174/70, bem como as constantes do 
Edital quo normatizou o roferido Concurso. Cargo: TÉCNICO EM HIGH 
ENE DENTAL Edital de Homologação: 007/2018! PA 83.557/2021 

Classiicação Nome Condição 
0018 DYOGO BRENDONCORREA TITULAR 

1 Trata-so da convocação complomentar ao Edial nº 967/2021 tendo em 
vista não comparacimanto da candidata clsslicada na 16º posição. 

Pretoltura do Municipio de Araucária, 23 de novembro da 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO. 
FIYAM HISSAM DEAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
EDITAL Nº 390/2021 -SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uto do suas atribuições legais, om reposição a servidor oxonorado, 
convoca o candidato a seguir relacionado, aprovado º classificado em 
Concurso Públio nº 038/2018, conforma Edita! do Homologação nº 
12942018, a comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas 
eltuada na Travessa Frodarico Basso s/n, mediante agendamento a ser 
realizado polo teofona (41) 3814-142, no prazo improrrogávol de 10 
(doz) dias úteis, a contar da publicação do prosenta, para confirmar a 
aceitação do cargo, cumprindo as providências documentais solicitadas. 
par osta Municipalidade. Decorido esse prazo sará considorado dosis 
onto o porderá o direito à nomeação seja qual for o motivo alegado para 
Jutfcar a ausência do candidato. O candidato deverá comprovar por 
ocasião do comparecimento as condições a requisios estabelecidos no 
At, 22, Inclo | a Vl da Loi Estadual nº 6.174/70, bam como as cons- 
tantos do Edital que normatizou 9 referido Concurso. Cargo: PRO. 
GRAMADOR DE COMPUTADOR Edita! do Homologação: 129/2018. 
PA. 760222021. 
Classificação. Nome Condição 

0006 MARCOANTONIO CONTARSKI TITULAR 
“Traa-so do convocação complementar ao Edital nº 388/2021 tendo em 

o do candidato convocado na 5º nosição da 
Pretetura do Municipio de Araucária, 23 de novembro de 2021 

MISSAM HUSSEIN DEMAINI 
PREFEITO 

RYAM HISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

Entre em contato no 

tel.: (41) 3263-2002 

Municipal St. ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF- 334.762.309-10, nos 
temos da Lei nº 8.666, de 21 de junho da 1999, o da Lei rº 10.520. de 
17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nt 34 4162020, e demais 
normas legais aplicáveis, em faco da da proposta apresen 
tada no(a) PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado 
pela empresafomecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA: 
LAR LTDA, localizada ESTRADA BOA ESPERANCA, nº 2320, FUNDO 
CANOAS, inscria no CNPU sob o nº 00 802 002/0001-02 representada 
pelo(a) Sr(a) MAICON CORDOVA PEREIRA, CPF: 015886 839.70, 
conforme os Rens abaixo discriminados, com Seus respectivos preços 
“unitários o quantidades, em nome da empresa acima citada. Aquisição 
de medicamentos padronizados para serem distrbuídos aos usuários da 
Rede Municipal, medicamentos utlizados na emergência pelos Centros 
de Saúde e medicamentos de dispensação especial. nos lemos 
estabelecidos no Edital e seus Anexos, No valor total de R$56.138,56, 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3962021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5830/2021 

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

No dia 10/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, stuado 
na Rua Pedro Drustez, 111, neste alo representado pelo Secretário 
Municipal Sr, ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 834.752.309-10, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 198, e da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, e do Decrelo Municipal nº 34 4162020, e demais. 
normas legais aplicáveis, em faco da classificação da proposta apresen. 
tada no PREGÃO Nº- 77/2021 RESOLVE registrar o preço alertado pela 
empresafonecodor CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
localizada AVENIDA Coronel Armando Rubens Siorno, nº SN, Jardim 
Paraíso, inscrta no CNPJ sob o nº 02814 497/0007.00 representada 
pelo St FELIPE DE SOUZA, CPF- 361.768 528.54, conforme os Hens 
abaixo discriminados, com ses respecivos preços unitários e quant 
dades, em nome da empresa acima ctada. Aquisição de medicamentos 
padronizados para serem distribuídos aos usuários da Rede Municipal, 
medicamentos utiizados na emergência pelos Centros de Saúde o 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 397/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N-45830/2021 

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

No da 10/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Podro Drusacz, 111, neste alo representado pelo(a) Socrotá: 
ria) Municipal Sr(a). ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 834 762.308. 
O, nos termos da Loi nº 8.666, da 21 de junho do 1093, o da Lai nº 
10.529, do 17 de julho de 2002, a do Decreto Municipal nº 34 416/2020, 
o demais normas legis apicâveis em faco da cissficação da proposta 
aoresentada no(a) PREGÃO Nº. 77/2021 RESOLVE regisirar o preço 
oleriado pela empresa/omecedor SOMA/PR COMERCIO DE PRODU: 
TOS HOSPITALARES LTDA, localizada RUA ANITA RIBAS, nº 410, 
BACACHERI, ecra no CNPJ sob o nº 00.556.488/0001-39 reprosen 
tada polo(a) Sr(a) LUIZ RENATO GAROFANI, CPF: 874.165.659.7, 
conforme o(s) lemíns) abaixo dscriminado(s) com souts)respecivo(a) 
praço(s) unitários) e quantidado(s) em nome da empresa acima ctada 
Aquisição de medicamentos padiorizados para serem ditrbuidos nos 
usuários da Rede Municipal. medicamentos utlizados na emergência 
pelos Gartros de Saúde e medicamentos de dispensação especial, nos 
termos. estabelecidos no Edital e seus Anexos, No valor. total 
de: R$156.800,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3992021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4530/2021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
No da 10/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Drusecz. 111, neste ato representado pelo Secretário 
Municipal $i. ADILSON SEIO! SUGUIURA. CPF- 834.762 309-10, nos. 
termos da Lo nº 8.886, de 21 de junho de 1983, a da Loi nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, e do Decreto Municpal nº 34 41672020, e demais. 
normas legais aplicáveis. om faco da classificação da proposta apresen- 
tada no(a) PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE registar o preço oletado 
pela empresaiiomecedor PROMEFARMA. REPRESENTAÇÕES CO- 
MERCIAIS LTDA, localizada AVENIDA LUCIO DE ARRUDA LEME, nº 
1340, JARDIM CAROLINA. inscrta no CNP sob o nº 81.706.257/0001- 
98 representada pela Sim SIALEI TEREZINHA ZAMBAN, CPF: 
457.063.879-15, conforme os ilens abaixo discriminados, com seus 
respectivos proços unitários a quariidados. em nome da empresa acima 
tada. Aquisição de medicamentos padronizados para serem distribui 
dos aos usuários da Rede Municipal, medicamentos ulizados na eme 
gência pelos Cantos de Saúdo a medicamentos de dispensação 
especial nos lemos estabelecidos no Edi é seus Anexos, No valor 
toh de R$636.017.20. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº401/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45830/2021 

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

No da 10/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Pedro Drustcz, 111. neste ato representado pelo Secretário 
Munispal Si, ADILSON SEIDI SUGUIURA, CEF 934,752.309-10, nos 
termos da Lei nº 8.566, de 21 de junho de 1983, e da Le nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, e do Decieto Municipal nº 344162020, e demais. 
nocmas legais aplicáveis, em face da classificação da proposia apresen. 
tada no PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE regstrar o preço oleriado peia 
empresaomecedor MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITLARES, locaizada RUA NORBERTO 
OTTO WILD, nº 420, CENTRO, inscita no CNPJ sob o 1º 
07.752.236/0001-23 representada pelo(a) Sr CESAR AUGUSTO GO. 
MES NEUMANN, CEF 031 237.800-90, conforme os itens abaixo ds. 
ctiminados, com seus respectivos preços untários e quantidades, em 
nome da empresa acma ciada. Aquisição de mecicamentos padroniza- 
dos para serem disirbuidos aos usuários da Rede Muricial, medica 
mentos usizados na emergência pelos Centros de Saúde e mesicamen 
tosde especial. nos termos estabelecidos no Edital e seus. 
Anexos, No valor total de-R$152.505,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 405/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N- 45830/2021 

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

No dia 1011/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, sluado 
na Rua Pedto Druszez, 111, neste ato reprosentado polo Secretário 
Muncêal Sr. ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 934,762309-10, nos 
fermos da Lei nº 8.665, 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 
nermas legais aplicáveis, em face da classficação da proposta apresen: 
tada no PREGÃO Nr. 77/2021 RESOLVE regisirar 0 preço oleiado pola. 
empresavformecedor CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS. 
HOSPITALARES LTDA, localizada RUA LUZ FAGUNDES, nº 1486, 
PICADAS DO SUL, inscrita no CNPJ sob o nº 94516671/0002.54 
representada pelo Sr. FABIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF: 
042 409.610-25, conforme a itom abaixo discriminado, com sou fespeo. 
ivo preço unitário & quartidado, em nomo da amprosa acima citada 
Aquisição de medicamentos padionizados para serem ditrbuídos aos. 
usuários da Rede Municipal, medicamentos ullizados na emergência. 
pelos Centros de Saúde e medicamentos de dispensação especial, nos. 
lemos estabelecidos no Edital e seus Anexos, No valor total 
de 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº407/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO 4583012021 

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

No dia 101172021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, aliado 
na ua Pedro Diuszez, 111, nost ato reprosantado pelo Socrtário 
Municipal Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 934.762.309- 10, nos 
termos da Lo nº 8.866, de 21 do junho de 1983, da Lol nº 10.520, da 
Y7 de Julho de 2002, e do Decreto Municipal 34 416/2020, e demais 
nocmas legais aplicáveis, em face da classlicação da proposta apresor 
fada no PREGÃO Nº 77/2021 RESOLVE registar o preço ofertado pola 
empresa!ormecedor GRAMS 4 GRAMS LTDA, localizada RUA ITACO. 
LOM, nº 361, SALA 01, CENTRO, Inscria no CNPJ sob o nt 
10.448,145/0001.03 reprosontada pola Sra INGRID RUTH HEGELE 
GRAN, CPF: 240,674.909:68, conforme os iens abaixo discriminados. 
com sous respocivos proços unitários o quantidades, om namo da 
empresa acima clada. Aquisição de medicamentos padronizados para 
serem disrbuídos aos usuários da Foda Municipal, modicamentos 
utlizados na emorgência polos Genros do Saúdo o medicamentos de 
dispensação especial, nos temos stabaloidos no Edial 9 sous 
Anexos, No valor lota de R$336.471,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N: 4580/2021 

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

No da 10/11/2021, o Município de Araucária, Esado do Paraná, suado 
na Rua Pedro Drusecz, 11, nosto ato roprosontado polo Socrolário 
Munical Sr, ADILSON SEIO! SUGUIURA, CPF: 954 762 309-1, nos 
termos da Lei nº 8.866, de 21 da junho do 1989, o da Lei nº 10.520, da 
17 de julho do 2002, o do Decroto Municipal nt 34 418/2020, o da 
normas legais aplicáveis om faco da classificação da proposta aprosa 
tada no PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE egisrr o proço oletado pala 
empresa'ornecodor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITA- 
LARES - EIRELI - ME, localizada RUA DOUTOR MARIO CLAPIER 
URBINATTI, nº 1434, JARDIM CANADA, Inscr no CNPJ sob o nº 
23228 076/0001-74 representada polo Sr LEANDRO ROSSONI CPF: 
D66 074 369-30, conlorme os les abaixo discriminados, com seus 
respectivos preços unitários quantidades, em nome da empresa acima 
Ginda. Aquisição de medicamentos padronizados para serem diet 
dos aos usos da Rode Municipal, medicamentos Uiizados na emo. 
gência pelos Contos de Saúde o medizamentos do dispensação 
especial nos tormos estabolocidos no Edital 0 sous Anaxos, No valor 
total do R$34.183,85. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 417/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N- 4580/2021 

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

No da 10/1/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, lado 
ra Rua Pedro Druszcz, 111, neste ato representado polo Secrtáio 
Munical Sr ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 854 762 309-10, nos 
termos da Li nº 8.665, da 21 da junho de 1990, ca Lei nº 10,520, 
Y7 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 34 416/2020, der 
nomas legais aplicáveis, om faco da classificação d proposta apreson 
toda no PREGÃO Nº: 77/2021 RESOLVE regisrar o proço olerindo pela 
empresarornecodor MOW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, locaizada RUA NORBERTO OTTO WILD, nº SN, IMIGRANTES, 
inscrla no CNPU sob O nº 94.380 400/0001-84 representada pelo(a) 
Sola) TATIANE SILVEIRA DA ROSA, CPF: 959.243.640.53, confomo os 
“ens abaixo discriminados, com seus respeciivas preços unitários 
quarnidades, em nome da empresa acima ctada, Aquisição de modica 
mentos padronizados para serem dlistibuídos nos usuários da Rede 
Municpal, mesicamentos utlizados na emergência polos Geniros da 
Saúde e medicamentos de dispensação especial nos termos 
estabelecidos no Edital e seus Anexos, No valor lota de/RS158,415,60. 

ADILSON SEIDI SUGUIURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

OBS: As tabelas cindas encontram-se disponíveis integralmente, no 
dáro oficial elo do  munkipo, ala 
rps:araucaria atende nei?pg=iniooicial. para consuia o improssão. 

Pubicação deedíais, atas e iançs? Entre em cotato no te (e) 3263-2002 

Os principais sintomas 
do Coronavirus são: 

Boa Exnaldo Cias 



grupor3a com Curitiba, sexta-feira, 26 de Novembro de 2021 a.760 Publicidade Legal 

MESI Araucária 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N- 510522021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 932021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

No dia 11/11/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, siuado 
na ua Pedro Druszez, 111, pesto alo representado polo) Secrets 
rofa) Municipal Sra). ADILSON SEIO SUGUIURA, CPF. 944 762 309- 
10, nos lemos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1989, e da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreo Municipal nº 344182020, 
e demais normas legais aplicáveis, em face da classicação da proposta 
apresentada nola) PREGÃO Nº; 89/2021 RESOLVE registrar 0 preço oleiado pela empresaliomecedor ACL ASSISTENCIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP, localizada AVENE 
DA CERRO AZUL, nº 2485, PQ, INDUSTRIAL, JO NOVO HORIZONTE, 
inscrita no CNPJ sob o nº 22527 453/0001.85 ropresantada pelo(a) 
Sra BEATRIZ MARIA AMARAL DE ALENCAR TEDARDI, CPF: 
121,032.078-90, conforme os) lem(ns) ababxo discriminado(s), com 
seuís) respectivos) prego(s) untârio(s) e quantidade(s) em nome da 
empresa acima citada Aquisição de materiais & nsumos de laboratório 
nos lemos estabelecidos. no Edial é seus Anexos, No valor total 
deiR$AD61,72, 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº423:2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N/ 510522021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÓNICO Nº 932021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

No dia 11/11/2021, o Municipio do Araucária, Estado do Paraná, suado 
na ua Pedro Druszcz, 111. nesta alo reprasantado poloa) Secrotá 
rofa) Municipal Sra), ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF 834.762 309. 
10, nos lemos da Lei nº 8.666, de 21 de Junha de 1993, e da Lei nt 
10.520, do 17 do julho do 2002, o da Decreto Municipal nº 34 4162020, 
e demais normas legais aplicáveis, em face da classlicação da proposta 
Aoreontda reta) PREGÃO Ny. Dz, RESOLVE regista o reco 

do pola empresaliomecedor SEVEN PRODUTOS LABORATOR- 
AIS PARA DIAGNÓSTICO LTDA, localizada AVENIDA LONDRES, nº 
201, SALAO! RIO VERDE. Inscria no CNPJ sob o nº 54 182 886/0001 
&3 “representada pelola) Sr(a) LUCAS GABRIEL IENSEN, CPF 
059.701 869.37, conforme als) itom(ns) abaixo discriminado(s) com 
mou(s) respoctvols) proço(s) untário(s) a quaniidado(s) em norma da 
omprosa acima cida. Aquisição do mataria insumos do laboratório, 
nos mos astabolecidas no Edial 0 sous Anexos, No valor total 
deiR$A1.105,76, 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 427/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1052/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93:2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 11/11/2021, o Municipio do Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Podio Druszcz, 111, neste ato representado poloia) Secreá- 
fofa) Muniipal Sra), ADILSON SEIDI SUGUIURA. CPF: 934.762 309. 10, nos termos da Lei nº 8666, de 21 de junho do 1993, e da Lei nº 
10.520, do 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 34 416/2020, 
o demais normas logaisaplcávoi, em faca da ciassicação da proposta 
aprosontada nofa) PREGÃO Nº: 93/2021 RESOLVE registrar 0 proço 
olaria pola amprasallomacador BASPRIX COMERCIO E SERVICOS 
EIREL, localizada AVENIDA SETE DE SETEMBRO, nº 4905, LOJA 01 
ANDAR TR COND NEW OFLEANS RESIDENC, AGUA VERDE, inscrita 
no CNP sob a nº 10/608.323/0001.54roprasoniada polfa) Sra) WEL. 
LINTON BRUNO DE SOUZA, GF: 081.052 569-52, conlorme o(s) 
Horns) abaixo discriminados). om souts)respectvo(a) preço(s) unha 
Hof) e quaridado(s), em nome da empresa acima cada. Aquisição de ais Insumos de laboratório, nos termos estabelecidos no Edital é 

No valor lota cd: R$890,80. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº428/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N 51052:2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93:2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

No dia 11/11/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Podio Druszez, tt, nasto alo regresantado polo(a) Socrotá- 
rifa) Municipal Sia), ADILSON SEIDI SUGUIURA, CEF 934 762 309- 
10, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de Junho do 1993, e da Lat né 
10.520, de 17 dl julho de 2002, o da Decreto Municipal nº 34 416/2020, 
o demais normas legais aplicáveis, em face da classlicação da proposta 
apresentada nofa) PREGÃO Nº: 93/2021 RESOLVE tegétrar 0 preço 
oleriado pela empresafomecedor DIAG SOLUTION ARTIGOS MED 
COS LTOA, localizada RUA ESPÍRITO SANTO, né 494, CENTRO, inc 
ta no CNPJ sob O nt 12,021,151/0001-05 representada polo(a) Sra) 
LEANDRO FRANCISCO TREVIZAN, CPF. 017.344.269.54, contoma 
o) Homíns) abaixo disciminado(s), com seuts) respectvo(s) preços) 
unitário(s) a quantidado(s) om noma da amprosa acima cada. Aqui 
ção de materials a insumos de aboratória nos termos estabelecidos no 
Essa! o seus Anexos, No valor lota do R$3.737,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº429/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº51052/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Na dia 11/11/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Pedro Drusicz, 111, neste alo representado pelo(a) Secrets 
rofa) Municipal Sta). ADILSON SEIOI SUGUIURA, CPF: 834.752 309. 
10, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1883, e da Lei nº 
10.520, do 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal né 34 41652020, 
o demais normas logais aplicáveis, em faco da classiicação da proposta 
apresentada no(a) PREGÃO Nº: 8372021 RESOLVE registrar o preço olerado pela empresafomecedor INGALAB EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATÓRIOS LTDA, localizada RUA VEREADOR ARLINDO PLA. 
NAS, nº 2059, SALA B, ZONA 06, Inscria no CNPJ sob o né 
13.415.800/0001.62 representada poloal Sr(a) ANDRE BUSNARDO, 
OPF: 046.327 609-49, conlorme ofs)Ilemíns) abaixo discrminado(s) 
com seu(s) respectvo(s) preço(s) unitários) e quantidades). em nome 
da empresa acima cilada. Aquisição de materiais insumos de laborató. 
ro, nos lermos estabelecidos no Edial 8 seus Anexos, No valor otal 
de R$903038. 

ADILSON SEIDI SUGUIURA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OBS. As iabolas ciadas encontram-so disponiveis integralmente, no 
diário oficial olerênico do município, she 
hos; araucaria alonde nei ?po-=diaicofcia, ara consulta e impressão. 

ES! Araucária 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N-432:2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51950/2021 

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Nodia 11/11/2021. o Município de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Diuszez, 111, neste alo representado pelo Secretário 
Municipal Sr. ADRSON SEIOI SUGUIURA, CPF: 934 762 309-10, nos. 
termos da Lei nº 8.665, de 21 de junho de 1983, e da Lei nº 10.520, de 
V7 de julho de 2002, e do Decreto Municpal nº 34 415/2029, e demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresen- 
ada no PREGÃO Nº. 71/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pela 
empresaomecedor DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS, localizada na Rua EUCLIDES DA CUNHA, nº 
1600, SALA 201, VARGEM GRANDE. PINHAIS-PR, inscrita no CNPJ 
sob a nº 08.849 .206/0001-00 representada pela Sra ANA PAULA SAM 
PAIO PISSETTI, CPF- 061 274 249.09, conforme os lens abaixo disc 
minados, com seus, respectivos preços untários e quantidades. em 
nome da empresa acima citada. Aquisição de materiais de consumo de 
uso odontológico para ullização pelas Unidades Básicas de Saúde e 
Centros de Saúde de Urgência Emergência, No valor total 
de RST& 497,50. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 433/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 519502021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 11/11/2021, o Município do Araucária Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedio Druszez, 111, neste alo representado pelo Secretário 
Municipal Sr. ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 934.762 309-10, nos 
termos da Le nº 8.665, de 21 de junho de 1993, e da Lei 10.520, de 
Y7 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 24 415/2020, e demais 
normas legais +. em faco da classificação da proposta apresen 
ada no PREGÃO Nº. 71/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pela 
empresaomecador DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
MÉDICOS HOSPITALARES EIREL!, localizada RUA HELENA BIGA- 
TON, ré 615, CENTRO, CAIBSC, inscrita no ONPJ sob o nº 
26 240.832/0001-16 representada pelo Sr. FRANCISCO FEITOSA DE 
MATOS, CPF: 248.906 283.91, conforme o Rem abaixo scriminado, 
com sau respectivo preço unitário e quantidade, em nome da empresa 
acima citada. Aquisição do materiais do consumo de uso odontológico 
para ulização pelas Unidades Básicas de Saude e Centros de Saúde 
“Urgência Emargência. No valor lotal de R$1,800,00.. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5195072021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 41/11/2021, o Município do Araucária Estado do Paraná, suado 
na Rua Podro Drustcz, 111, neste ato representado pelo Secretário 
Municipal Sr, ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 934762 309-10, nos 
termos da Lo nº 8.666, de 21 de junha de 1993, e da Lei nº 10.520, de 
17 de julho do 2002, o da Decreto Municipal nº 34 416/2020, e demais 
normas legais | s, om faco da classificação da proposta apresen, 
tada no PREGÃO Nº 71/2021 RESOLVE registar o preço olaado pala 

fornecedor DENTAL OESTE EIRELI, localizada Run das Flo- 
res. nº 549, CENTRO, IPORÃ DO OESTE-SC, inscrita no CNP sob nº 
05 412,147/0001-02 representada pelo Sr. JACKSON LUIZ BERTL CPF: 
726,179.999-49, conforma os Hens abaixo dscriminados, com seus 
respectivos preços untários e quantidades, em nome da emprosa acima 
cada. Aquisição de materiais de consumo de uso odontológico para 
ublização polas Unidados Básicas do Saúde o Centos de Saúdo de 
Urgência Emergência. No valor total de R$19.920,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N- 51950/2021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
No dia 14/11/2021, o Municipio de Araucária. Estado do Paraná. suado 
na Rua Pedro Druszcz, 111, neste ato 1 pelo Secretário 
Municipal Sr, ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF: 934 762 309-10, nos 
termos da Le nº 8.666, de 21 da junha de 1903, e da Lei nº 10.520, de 
7 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 34 416/2020, e demais 
normas logais aplicáveis, em face da classficação da proposta apreson- 
tada no PREGÃO Nº- 71/2021 RESOLVE registrar o preço ofertado pela 
emprasafonocador POSSATTO & POSSATTO LTDA, localizada AVE: 
NIDA UNIÃO DA VITORIA, nº 37, MINIGUACU, FRANCISCO BEL 
TRÃO-PR, inscrita no CNPU sob à nº 72-150.55070001.06 represontada 
pelo Sr. ROGÉRIO POSSATTO, CPF: 605.159 539.20. confomo os 
ans abaixo discriminados, com seus respectivos preços untários é 
quantidadas, em nome ca ampresa acima ciada. Aquisição de matarais 
de consuma de uso odentdlógico para ullização pelas Undades Básicas 
de Saúde e Centros de Saúde de Urgência Emergência, No valor loal 
de/R$27.228,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N- 5195072021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
No dia 44/11/2021, o Município de Araucária. Estado do Paraná. situado 
na Rua Pedro Dnusacz, 111, neste ato representado pelo Secratário 
Municipal Sr. ADILSON SEIDI SUGUIURA. CPF: 934.762 209-10, nos 
termos da Lei nº 2.685, do 24 da junho de 1993, o da Loi nº 10.520, de 
Y7 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 34 416/2020, e demais 
normas legais aplicáveis, em faca da classificação da proposta apresen: 
tada no PREGÃO Nº- 71/2021 RESOLVE registrar o preço olertado pela 
empresaornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO 
E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI localizada 
RUATIBAGE, nº 651, RECREIO, LONDRINA-PR, inscrãa no CNP. sob o 
1º 28.857 335/0001-40 representada pelola) Sr(a) LUIDY DE MORAIS 
LADEIRA, CPF: 042.099,099.50, conformo os fens abaixo discrimina: 
dos, com seus respectivos preços unitários e quantidades, em nome da 
emoresa acima citada. Auisição de mataiais de consumo da uso odon- 
tológica para uslização pelas Unidades Básicas de Saúde e Centros de 
Saúdo de Urgência Emergência, No valor total de R$34.160,64. 

ADILSON SEIDI SUGUIURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OBS.: As labelas citadas encontram-se cicponheis, integralmente, no 
dáro oficial elhónico do muco, sia: 
hitps:/araucara atende net"po=ciarioofcial, para consulta o impressão. 
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SESI anaucária rd 
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÔS-RECURSO ri ai aa fa a cr er e dC Coe Da er TO der Doe qi agi ee de Eae ns a pes ar rd a 

te na “Área do Candidalo”, disponível no endereço eletrônico Pa e pesei era ca Sa ES Ai MEnon aci, sq fi e PTE ro PEA pe 
EDITAL N.º 2922021 - RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

O Prefolo do Municipio do Araucária, Estado do Paraná, no uso de suas. 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edita 
conformidade com a Consilução Federal e com as demais normk 
infraconsilucionais alinentos à matória, TORNA PÚBLICO o Resultado 
Final é Classificação do Concurso Público aborto polo adial n.º 
230/2021, nos seguintes termos. Art.1º Fica duulgado no ANEXO 1 
deste Edital, o Resultado Final e Clasalicação, das candidatos nscrlos. 
“como Pessoa Portadora de Deficiência (PPD), do Concurso Público nº 
23072021, conlorme os critérios estubelecidos no tem 13, Art 2º Fica 
“Sulgado no ANEXO 1 deste Edital o Resultado Final o Ciasslicação, 
os candidatos inscritos às vagas para Nogros o Pardos, do Concurso. 
Público n.º 290/2021, conforma os criírios esinbolecidos, no item 13. 
At, 3º Fica divulgado no ANEXO Il deste Edital, o Resultado Final o 
Classlicação, dos candidatos concortentes às vagas para Ampla Cor 
conúncia, do Concurso Público nº 230/2021, conforme os crltrios. 
estabelecidos. no lem 13, Art. 4º Comunicamos que a part das 0h do 
dia 26/11/2021 às 23h58min do dia 29/11/2021, observado o horário 
oficial de Brasilia - DF, o candidato inforessado em Intarpor focurso. 
conta q Resultado Final o Classificação, deverá acossar à “Area do 
Candidato”. disponivel no endornço  oleltônico 
ww undacaotalipa org br, Ar. 5º O candidato podorá consular indu 
Sualmente seu desempenho na “Area do Candidato” a partir do dia 
28/11/2021, observado o horária oil da Brasila/DF, Ar. 6º Esto Edital 
tra em vigor na data do sua publicação, 

Araucária. 25 do novembro do 2021, 
Hissam Husson Doha 

Profoito 
Perícia Piros Serra Fagundos 

Prosidento da Comissão Especial 
OBS.: O anexo citado encontra-se disponivel, ntogiaimont 
cobol olotrênico do munkipio, 
bip: araucaria irioofiial, para consulta 

no diário 

E] Araucária 
AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE LEILÃO 

LEILÃO Nº 001/2021 PROCESSO Nº 83,037/2021 
Municip 
mou Anexo |. À Sossão será realizada nos das 11 0 12 do janalo do 
2022, com inicia às 09:00 horas, no GINÁSIO DE ESPORTES JOVAL 
DE PAULA SOUZA, Rua Coará, 120, Bairro Cachoslra, Araucária, 
Paraná, Os lancos ocorrerão conforme programação abaho: 

LOTES Data o horário 
LOTES Of ao 15 Dia 11/01/2022, com início às 9h (novo horas) 
LOTES 160096 Dia 12/01/2022, com nkio às 0h (novo horas) 

O Edital completo está disponivel no site ww araucari alondo not a no 
Departamento de Licitações o Compras — DLC, das 9h00 às 12h00 o 
das 13h00 às 16h00, informações polos lalofones (41) 3614-1716 (DLC) 
ragra-ta3a (Loloeiro) Emal: 
marcello.schiavonaraucaria prgovbr. 

Araucária 25 do novembro de 2021 
MARCELLO SCHIAVON 

LEILOEIRO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TIPO MENOR PREÇO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99.664/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0042021 
EXCLUSIVA PARA ME EP P E MEI 

OBJETO: Contratação de Empresa de engenharia e/ou arquitetura 
para reforma do imável do antigo CMEI Parque das Pontes, nos 
termos estabelecidos no Edital o sous Anexos, VALOR MÁXIMO: O 
preça total máximo é de R$ 77 678,51 (sotenta e soto mi, soiscantos e 
“Setonta o sois reais e cinquenta o um contavos). DA ENTREGA E A. 
BERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes do habitação a proposta 
“Severão ser Protocolados no Departamento de Licitações e Compras, 
sito a rua Pedro Druszcz, nº 160, sobreloja, contro, AraucáriaPR, 
até às 09:30 horas do dia 15 de dezembra de 2021 9 a abertura se 
dará no mesmo dia às 10:00 horas no mesmo local. O Edital com- 
pleto está disponível no site htps:/araucariapr.gov.br ou no Depar. 
tamento de Licitações e Compras, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 
às 16h00. Informações pelo tolefone (41) 3514-1400 Ramal: 1490 ou 
através do e-mail: cploseGaraucaria pr govbr, OBS: As empresas 
que não apresentarem o Cercado de Registro Cadastral do Município 
de Araucária, imprelerveimente deverão observar e atender part final 
dosubiem 821.2, do Edital 

Araucária 25 de novembro de 2021 
AIRTON MOREIRA PINTO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e 
Serviços de Engenharia 

Publicação de editais, atas e balanços? Entre em contato no tel. 

PRE PER TT 

(41) 3263-2002 



26 de Novembro de 2021 - edição 3.750 

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 216/2018. 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 492018. 

LOCATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. LOCA- 
DORES: ANDRÊ EMMANUEL DESCHREEL, falecido om 0507/1997, 
CPFMF sob nº 055.474.780-67, ADA PASTORE DESCHREVEL, fale 
cida em 05/09/2003, RG/PR nº 1.113.137-9/PR, por suas herdeiras. 
Sra. REINE MARIE DESCHREVEL, CPFMF sob o nº 732.223,649-15 

Sra, DENISE MARIE DESCHRÉVEL, CPF/MF sob nº 334.183.407- 
48. DO OBLETO: É revista a Cláusula Segunda do supramencionado. 
Contrato para prortogar o prazo de vigência em mais 12 (doze) meses. 
É revista a Cláusula Terceira do Contrato de origem. passando o valor 
do aluguel a ser de R$ 5.983,63 (cinco ml, novecentos e oitenta e trés. 
reais e sessenta a Itós centavos) mensais, tolizando a quantia global 
de R$ 71.809,56 (setenta um mi, oitocentos e três reais & cinquenta e 
seis centavos) 

CNPJ: 76.105 588/0001-38 Av. Dom Pedro nº 
110- Centro - 83,420.000 - Quatro Barras — PR. 
SECRETARIA MUNCBAL DE ADMNISTRAÇÃO E 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 88/2021 
O Prefeito Municipal de Quatro Barras, no uso de suas atribuições, 
declara dispensado de lotação à despesa ababo especifcada, 
Processo nº 15.897/2021. Objeto: Contratação de empresa para 
aquisição de 800 (oitocentas) latas de fórmula infan para lactentes 
& de Segumentos para lscientes e crianças de primeira infância 
destinada a necessidades cietoterápicas especificas, com fulcro no 
artigo 24 inciso IV da Loi nº 8.686/53, e consonância com o Parecer 
Jurídico nº 364/2021. 
CONTRATADA: PANERARI FARMA LTDA. 
CNPJ: 04.323.209/0001-76 
VALOR DA DISPENSA DE R$: 9.600,00 (nove mi seiscentos reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
296 — 06001 10301001220783390320000 — Material, Bem ou Serviço 

Gcontralo presenta poderá ser renovado por gual é sucessivo periada 
“sendo que o valor da locação poderá sar reajustado a parir do pomeiro 
mês subsaquante ao vencimento pao indica IGPMFGV. 

TERMO ASSINADO EM: 17 do novembro de 202 
Profoitura do Município d Araucária, 2 de novembro do 2021. 

LEONICE LARA LACERDA 
“Secretária Municipal de Assistência Social 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 07/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 106449/2021 
CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº 

44/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 35/2019 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): MULTSERV LTDA - EPP. CNPJMF nº 
04.212.360/0001-72. OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do Contrato 
nº 442020 par suprimir ao valor global a quantia de R$ 71.306,06 
(Setonta a um mi, trozentos e olenta 
correspondente nos tens indicados nas 
so Administrativo Digital Nº 106440/2021, dos autos digtais. 
TERMO ASSINADO EM: 22 do novembro do 2021 

Profotura do Município d Araucária. 25 da novembro da 2021. 
ADILSON SEIDI SUGUIURA 
Secretário Municipal da Saúdo 

ARAUCÁRIA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 446/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N: 7449/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

No dia 23/11/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Pedro Druszcz, 111, nesto ato reprosentado pelo(a) Socratá- 
rio/a) Municipal Srta). ADILSON SEIOI SUGUIURA, CPF: 934.762.309- 
10, nos lormos da Loi nº 8.666, do 21 de junho da 1999, e da Lai nº 
10.520, do 17 de julho de 2002, a do Decreto Municipal nº 34 4162020, 
e demais normas legais aplicâvols, em faca da classificação da proposta 
aprosontada no(a) PREGÃO N: 107/2021 RESOLVE rogistrar o preço 
clero, pela omprasatomecodar CENTRAL DE ESTERLIZAÇÃO 
TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITÁLA 

Recursos Utilizados para Distribuição Gratuita. 

[Código reduzido: LORENO BERNARDO  Disialy signed by ORENO Órgão Já = Secrotara Viicpal de Aasiniência Social BERNARDO TOUARDO 7464952987 
idade = Fundo Munic fase Seca TOLARDO:57464952987 mate 20211125 144906 0300 

Ação 275 — Manter as unidades da SMAS (Orgão Gesir Area 
roleção Social Básica, Proteção Social Especial, Lares 
idunico, Casa dos Conselho Tutelar Pesto Mania 

Vinculo21000 — Recursos Ordinários ( Ivres) — Exercicio 
rent 

Sbglomono:5320026 5000000000 = Locação de mess Câmara Municipal 
Quatro Barras | Paronó 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 

(Câmara Municipal de Quatro Barras. Estado do Paraná, através do| 
Pregosiro « equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 085/2021, torna. 
público, para o conhecimento dos interessados que, de acordo com a| 
Lei nº 8666/1993 e alterações posterores, Lei Federal 1052012002, 
Decreto Federal 10024/2019, Lei Complementar Federal rº 123/2006 e] 
Decreto Municipal nº 7394/2020, fará realizar na modalidade de] 
PREGÃO ELETRÔNICO, da tpo Menor preço global. Certifico que o presente oi afixado no Paço Municipal 
RESUMO DA LICITAÇÃO 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de servços| 
continuados espociaizada na prestação de serviço telefônico fo| 
comutado (STFC) para Igações fio-fxo e fixo-móvel, com serviço de| 
discagem direta a ramal (DOR), com franquia limitada para qualquer! 
operadora do Brasi, na medaikdade local e longa distância nacional 
(LON) para atendimento sos setores da Câmara Municipal de Quatro| 
Barras, conforme especificações contidas no Termo de Referências 
(Anoxo 01) do refaido Edital 
MODALIDADE / TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP / Menor preço| 
global 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 26/11/2021 as| 
08h:50min do dia 08/12/2021, 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das O8h:S0min as 08h:Oomin do dia| 

onitanoa. 
LOCAL: “Acesso Identificado” 
Para todas as referências do tempo será observado o horário de Brasilia 
(DF) 

obtidas pelo si, e-mail ou telefone (041) 3671-3006, das 08h00 ds| 
Y2M0O e cas 13h30 às 17130. 

LUIZ ANDREI SANTOS ALVES. 
Pregoeiro Câmara Municipal de Quatro Barras 

RES EIRELE ME, localizada RUA LUIZ RIVABEM, nº 957, VILA RIVA 
BEM, inscrita no CNP sob o nº 04,078.301/0001-50 rapresontada po- 
lofa) Sra) GABRIEL CAMARGO STUTZ CAPELLO, CPF. 046.396 949: 
97, conforma o(s) lam(na) abaixo discriminado(s), com sou(s) respect 
vols) proço(o) untário(s) a quantidado(s), em nomo da empresa acma 
cilada. Contratação do empresa espociaizada para a execução de 
serviços do processamento a esteiização à baixa temperatura (óxido 
do oliono) do mataiais por maio do técnicas regulamantadas e autor 
zadas pela ANVISA, incluindo limpaza, embalagem e transportos dos 
materiais médico hospillares, nos termos estabelecidos no Edital e 
saus Anexos, No valo lotal de: R$455,000,00 

ADILSON SEIDI SUGUIURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

OBS. A tabola cida encontra-se disponível, integralmente, no diário 
oficial elatênico do município, ato: 
htps:/araucaria atendo not”?pg=ariofícil, para consulta o impressão. 

ESA Municipal 
Quatro Barras | Paraná 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2021 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação 
do lavador hidráulico, com garantia contratual e 
preditiva, preventiva a coretiva para subsiilução do elevador do 
carga existente atualmente na Câmara Municipal de Quatro Barras, 
conforme especificações contidas no Tema de Referências (Anexo 
01) do referido Edita. 

Ego: Municipal 
Quatro Barras | Porand 

CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS. 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS 
CONTRATADA: JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIREL! 
OBJETO: Regstro de preço para eventual necessidade de 

contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do reerido Edital 
VALOR DA DESPESA: valor máximo da despesa prevista para o 
prazo de 12 meses - R$ 3.350,00 (rés mi irezentos e cinquenta 
reais 
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 
Pregão Eletróico nº 06/2021. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8 668/93, 
10.520/02 e demais iterações. 
QUATRO BARRAS, 18 de novembro de 2021 

EDUARDO JOSÉ LAGO 
Presidente da Câmara Municipal de Quatro Barras 

CONTRATADA: SOBENO SERVIÇOS PARA ELEVADORES LTDA. 
Lote 1: Fomecimento de elevador hidráulico vertical em inox com 
espelho. capacidade 03 pessoas (225 kg). adapiado para 
deficientes físicos e visuais o demais requisitos técnicos conforme 
termo da referência, Montagem e instalação de olevador verical 
assistência técnica (manutenção preventiva, preditiva e coreiva) 
com lomecimento de poças. 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 90.000,00 (noventa mi reais) 
ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.38 00.00.00.00.0001 
Câmara Municipal do Quatro Barras, 25 de novembro de 2021 

EDUARDO José Laco 
Presidente da Câmara Municipal de Quatro Barras. 

Os principais sintomas 
do Coronavírus são: 
FEBRE + TOSSE ou 

DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

JOIA BARA DO PARANÃ 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 

O Prefeito de Quatro Barras, no uso das airbuições, resolve 
homologar a presonto lickação: MODALIDADE: Pregão eletrônico 
nº 322021, Contratação de empresa para prestação de serviço de 
telefonia môvel, com lornecimento de 110 chips de ligações de voz 
é do acesso a dados, ligações local e longa distância nacional 
moveLmóvel e múvekixo, limitadas para qualquer operadora da 
Brasi, conforme determinado pela Anatel, mais 10 chips para 
backup e 110 aparelhos em comodato, para atender a necessidade 
das secretarias, 
PROPONENTE VENCEDORA: 
1.- Tim S.A, CNPJ: 02421421/0001-11, no valor total de R$ 
98 382.80 (noventa o oito mil uezentos e noventa e dois reais e 
oitenta centavos) 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 18 de Novembro de 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021 

O Preteito de Quatro Barras, no uso das atribuições, resolve 
homologar a presonto lictação: MODALIDADE: Progão eletrônico 
nº 68/2021, Registo de preço para eventual nocessidada de 
contratação de empresa para locação de ônibus e micro Onibus 
para possíveis « eventuais substituições dos veiculos da transporte 
escolar em caso de paralisação para manutenção preventiva o 
comeliva. 
PROPONENTE VENCEDORA: 
1 VIAÇÃO CASTELO BRANCO LTDA, CNPJ: 75.111,021/0001- 
83, no valor total de R$ 1.107.000,00 (um mlhão canto o sete ml 
reais) 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23 do Novembro de 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021 

O Prefeito de Quatro Barras, no uso das atribuições, resolva 
homologar a presente licitação! MODALIDADE! Pregão eletrônico 
nº 78/2021, Registo de preço para eventual nocessidado do 
adaptação de veiculos oficiais da Guarda Municipal 
PROPONENTE VENCEDORA: 
1 ANDREIA CRISTINA LAZZAROTTO RAMIREZ SINALIZACAO 
ACUSTICA, CNPJ: 32.130.692/0001-41, no valor total do R$ 
28 260,0 (vinte e suis ml duzentos o sossanta reais) 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 19 de Novembro da 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 

O Prefeito de Quatro Barras, no uso das. atribuições, resolve 
homologar a presente lictação: MODALIDADE: Pregão eletrônico 
m TH2021, Registo de preço para eventual, nocassidado de 
aquisição de equipamentos para segurança Individual (EPl') para 

dor as necossidados do todas as secretarias municipais. 
PROPONENTES VENCEDORAS: 
1, - AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES 
EJRELI, CNPJ: 34,346879/0001-76, no var total do R$ 3273,14 
(três mi duzentos e setenta o trós reais e quatorzo centavos) 
2 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 31.940.808/0001- 
82, no valor total de R$ 8.079,20 (nova mi o setenta o nove reais a 
vin centavos) 
3 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA, CNPJ: 04.684.756/0001-86, no valor total do R$ 23.810,60 
(Vinte e três mil ofocentos e dez reais e sessenta centavos) 

= PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, CNP: 
811.064/0001-57. no valor lotal de R$ 940.50 (novecentos. 

quarenta reais e cinquenta centavos) 
5 — PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIREL), CNPJ: 
09.505.300/0001-05, no valor total de R$ 120.683,52 (cento e vinte 
& nove mil seiscentos a oitenta o três reais o cinquenta e dois 
centavos) 
6 — RP COMERCIAL LTDA, CNPJ: 20.604.417/0001:70, no valor 
total de R$ 1.582.40 (um mi quinhentos o oltanta a dois reais a 
quarenta centavos). 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24 de Novembro do 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipal 

Editora lomaido Ônibus 



EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 752021 
O Preteito de Quatro Barras, no uso das atribuições, resolve 
homologar a presente lictação: MODALIDADE: Pregão eletrônico 
nº 792021, Contratação de empresa para aquisição de 
equipamentos odontológicos em atendimento a Secretaria Municipal 
de Saúde. 
PROPONENTE VENCEDORA: 
1 — STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ; 
11.088.732/0001-18, no valor total de R$ 933204 (novo mi 
trezentos e trinta e dois reais e quatro centavos). 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24 de Novembro de 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2021 

O Prefeito de Quatro Barras, no uso das atribuições, resolve 
adjudicar a presente licitação: MODALIDADE: Pregão eletrônico nº 
79/2021, Contratação de empresa para aquisição de equipamentos 
odontológicos em atendimento a Secretaria Municipal do Saúde 
PROPONENTE VENCEDORA: 
1 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
11,089.732/0001-16, no valor total de R$ 933204 (nove mi 
trazentos o rnta o dois reais o quatro contavos), 
DATA DE ADJUDICAÇÃO: 2á de Novembro da 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Preteito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021 

O Prefoito de Quatro Barras, no uso das airbuições, resolve 
homologar a presento licitação: MODALIDADE: Pregão eletrônico 
nº 80/2021, Rogistro do preço para eventual necessidade de 

ão de produtos o serviços de vidraçaria para atendor as 
municipais, 

'ROPONENTE VENCEDORA: 
1. PWB - MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ: 
19.052,023/0001-78, no valor total de R$ 558.197,35 (quinhentos o 
cinquenta e alto mil, cento o noventa » sete reais e tinta e cinco 
contavos). 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24 de Novembro da 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 

O Profolo de Quatio Barras, no uso das atribuições, roscive 
homologar a presonto lotação: MODALIDADE: Pregão cletrónico 
nº. 812021, Contalação do omprosa para aquiição do 
equipamentos em atendimento à Secretaria Municipal do Saude 
PROPONENTES VENCEDORAS: 
1 - GABRIELA ORLANDI - MEI, CNPJ: 36.248.785/0001-63, no 
valor total do R$ 10.313,00 (dez md rezentos a tozo toois) 
2 SILVIO VIGIDO ME, CNPJ: 21.276 826/0001-03, no valor total 
“do R$4.171,00 (quatro ml cano a sotenta o um reis) 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22 da Novembro de 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 

O Prefeito do Quatro Barras, no uso das atribuições, resolvo 
adjudicar a presente iitação: MODALIDADE: Pregão eletrônico nº 
81/2021, Contratação da emprasa para aquisição de equipamentos 
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, 
PROPONENTES VENCEDORAS: 
1 - GABRIELA ORLANOI - MEI, CNPJ: 36.248:705/0001-63, no 
valor total de R$ 10.313,00 (dez mi trezentos e reze reais) 
2- SILVIO VIGIDO ME, CNPJ: 21.276.826/0001-03, no valor total 
do R$ 4.171,00 (quatro ml canto  sotenta o um roais) 
DATA DE ADJUDICAÇÃO: 22 de Novembro de 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipal 

quirefmas 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 74/2021 

DISPENSA Nº 95/2021 
OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto contratação de 
empresa para confecção de camés de iptu e boletos envelopados 
de TLL e autônomos, 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPU: 
76,105.588/0001.-39, 
CONTRATADA: SMARAPD INFORMATICA LTDA — CNPU: 
50,735.505/0001.72. 
VALOR: R$ 10.229,00 (dez mi duzentos e vinte e nove reais) 
DATA DE ASSINATURA: 17 do Novembro de 2021, 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021 

O Prefeito do Quatio Barras, no uso das ainbuições, resolve 
homologar a presento licitação: MODALIDADE Pregão eletrnico 
m 822021, Registro de preço para eventual necessidade de 
contratação de empresa especiaizada na prestação de serviço de 
refeições, kt lanche o coflea brok destinados aos avenlos das 
secretarias 
PROPONENTES VENCEDORAS: 
1- PADARIA E CONFEITARIA FAVO E MEL EIRELI, CNPJ: 
35014718/0001-56, no valor total de R$ 226 330.50 (duzentos e 
“Vin e sois rn razantos e tinta reais é cinquenta cantavos). 
2 - TOLENTINOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 
42.676.440/0001-03, no valor total de R$ 80.670,00 (noventa mi 
seiscentos e setenta reais) 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24 de Novembro de 2021 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipa! 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021 

O Prefeito de Quavo Barras, no uso das ainbuições, resoive 
homologar a presente fctação: MODALIDADE: Pregão eletrônico 
mº 832021, Regisro de preços para eventual necessidade de 
contratação de empresa especializada para aquisição de 
medicamentos não padronizados. 
PROPONENTE VENCEDORA: 
1 — PANERARI FARMA LTDA, CNPJ: 04.323.299/0001-76, no 
valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mi reais) com Desconto 
percentual sobre 0 PF (Preço de Fábrica) cu PMVG (Preço Máximo 
de Venda ao Governo) da tabela CMED de 0.25%. 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO; 24 do Novembro de 2021, 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
efeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2021 

O Prefeito da Quatio Barras, no uso das ainbuições, rosoive 
homologar a presento licitação: MODALIDADE: Pregão cletónico 
nº 885/2021, Aquisição de kits de congelados natalinos e cestas para 

BRF SA, CNPJ: 01,838.72310001-27, no valor total de R$ 
240.625,00 (duzentos e quarenta mi seiscentos e vinte a cinco 
reais) 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22 de Novembro de 2021, 

LORENO BERNARDO TOLARDO 
Prefeito Municipat 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2021 

OBJETO: A presente ata tam por objeto o registro de preço para 
eventual necessidade de contratação de empresa para realização 
de serviços de controle de pragas (desinsetização e desratização) 
controlo do morcegos, esgotamento de fossas sépticas é caixa de 
caplação (com sua devida destinação) e limpeza de caixas d'água, 
a serem efetuados nas diversas secretarias municipais 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, 
CNPJ: 76.105 568/0001.36. 
DETENTOR DA ATA: VALTER DUARTE IMUNIZAÇÃO E 
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - ME, CNPJ 
18.850 814/0001-80. 
VALOR: R$ 31.990,50 (tinta e um mil novecantos e noventa reais é 
cinquenta centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 16 de Outubro de 2021 
VIGÊNCIA: 12 (doza) meses. 

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 71/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 
OBJETO: O presanto CONTRATO tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para manutenção da piscina e do sistema 
de aquecedor a gás do Complexo Aquático municipal 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ 
76,105.568/0001-39. 
CONTRATADA: BERNHARDT JUNIOR CONSTRUÇÕES LTDA — 
CNPJ: 34.544 9100001.68, 
VALOR: R$ 28 500.00 (vinte e oo mi e quinhentos reais) 
DATA DE ASSINATURA: 10 de Outubro da 2021 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

PRE PER TS 

Publicação de editais, 

atas e balanços? 

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

Publicidade Legal 
Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral com.br 

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

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 Gultu- 
ra AM 930 das 07h às OBh. wwvwculturas30.com.br 
— live facebook e instagram Dirce Alves jornalista, 
wwwediroealves. com.br 

Quem nasceu hoje 
Tem uma grande preocupação com os mais 

necessitados. Estará sempre envolvido com o que 
acontece em sua sociedade. É uma pessoa fiel e 
busca a perfeição na vida profissional ou pessoal. 
Observador, apto e competente. 

Alerta 
Os nativos de Leão ainda recebem a influência 

negativa do alerta no trabalho. Procure a rotina 
e deixe as mudanças para quando estiver melhor 
posicionado. O diálogo será importante para 
manter a harmonia com seu par afetivo e família. 

Dia positivo para compras domésticas e negó- 
clos imobiliários. Ótimo para viagens e encon- 
tros com parentes. Apenas evite dominar a pes- 
soa amada. Saúde excelente. C, 807 M.0299 

Fase que seu prestígio social em alta trás apoio no 
trabalho e negócios. Chances de início de projetos 
“domésticos. Surpresa do seu amor, com forte inti- 
midade. C.080 M.8573 2 à 
O período favarece sua relação com a família, in- 
dicando alegria. Haverá benefícios nos negócios, 
“com apoio de Sagitário e Libra. Solução de proble- 
emas afetivos. Boa entrada de dinheiro. 
CL9TIM. 1364 

Você esta bem posiiomado à Lua nose signo, o faz 
as prestativo com a fala O trabalho tra tran 
quilidade equilibrio nas finanças Você ne sente pro 
Aegido poe seu amor. Divirta-se mais. 792 M. 5900 

O dia alada é de alerta, a Lua traz preocupações e 
até mau uma. Ai qualquer po de mudam cu exigência no ambiente de trabalho. ie novos 
gastos. Amor instável. Cuidado com asa said. Esrriacasas 

Conseguirá resolver a maior parte dos problemas da 
famólia. Excelente para compras domésticas e início 
de negócios com parentes. Bom astral para assumir 
compromisso no amor. .233 M.6714 

Fase que esta de bem com a vida. Você recebe ca- 
rinhos e apoio financeiro da família. Siga sua in- 
tuição para se acertar com a pessoa amada, Novos. 
amigos. Saúde boa.€. 445 M. 8253 

R 

P 
= 

À 

à 
Neste período você deve dar mais crédito aos seus. 
pressentimentos e abrir novos caminhos na profis- 
“são. Não espere por ninguém, faça sua parte e usu- 
Iruado sucesso financeiro. C. 727 M. 9560 

. 

x 

“Você tem ol no seu signo e desde ontem também 
Mercúrio trazendo coisas boas. A fase astral esta cada 
vez melhor e sua dedicação ao trabalho surpreende 
ráatodos. Lar e amor estáveis. 358 M. 2029 

+ 
Nesta fase você deve ter cuidado com excesso de exi 
“gências com a familia. Evite mudanças e discussões. 
no trabalho. Desfavorável para viagens, compras e 
início de negócios. Cuide da saúde. C. 167 M. 432 

Periodo que esta mais individualista e por isso seus. 
megócios e trabalho não trarão resultados. 
Colabore com a família. Amor exigente, com cidmese 
lisputas. Dê apoio a Leão e Touro..908 3877 

Dia positivo para abrir novos horizontes profissio- 
nai, o que deve aumentar seus ganhos. Conseguirá 
afastar os invejosos dos seus negócios. Tente na lote- 
ria. Planos domésticos com sucesso. (.6171M.7147 v TS » 
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Tata mostra Simplificado do Relato esmo da Execução Orçamentária 
MunaciPo DE ARAUCÁRIA 

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - CONSOLIDADO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

JANEIRO A OUTUBRO DE 37 / BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO 

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE 
Toa ds Despesa REL 15) 
FONTE: Sida Mende Net TPM e ds Entidades dl Adiniação ita, Unale Responsável pel ubcação SML ta da Emi 34/21 
NOTAS: 
1 nfoemações sat a aleraçõs. Se nen bário er publicado rm momento opor 
24 veda completa do Rei Resumido da Exeução Orçamentária ementa pbcda o Dio Oil Elen do 
de Grande Cislação, conforme Art. dl IN 89/30! TCEIPR. 

Cristine Miranda 
“ré em contalidade 
CCPR ca 

Secr Mamiepal de 
Finanças 

Valor prado mo Ene Corrente 
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Cds | Pagto | Sir MESTOS À PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚMLICO: EE RAE 
RESTOS À PAGAR PROCESSADOS a ara masa Poder Eco rom mos ami Pode Leio pé o ao 

Pede Ico Mr Pl MESTOSA PAGAR Não procESsADOS voor neo ima) most Tod Echo pet MMS AMAM masa 
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ip Este Dersa Semplicado da RREO entre publicado tambem em Joat 

Lada Caros Cos Moreira 
Erva Municipal Comendador Gral 
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AVISO DE CITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 1736/2021 - GMSIFUNDEPAR 
PROTOCOLO Nº 18.147225-1, OBJETO: reparos no Colégo Estadual 

AVISO DE UCITAÇÃO. 
TESÃO FUETRÓNCO tra! - GusrinDemR 

PROTOCOLO Nº 174552274. OBJETO: ro Coligo Estadual 
Professor Gldo Also Schuck, no Municip de Laranjeiras do SuiPR. DATA 
E MORÁRIO DA DISPUTA: 13 de dezembro de 2021, às 08:30 (oito horas e 
Vita minutos) por melo de sistema eletrônico do Banco do Brasi. VALOR 
MÁXIMO; R$ 30381359 (rezentos e irês mi, olscens e treze reais e 
noverta & ofo centavos) RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS 
TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-se à disposição no porial 
su ictaçoes-e com br - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL. 
pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL). Também no portal sem com dr no lok 

Pobdata de Gir, no Municio de GocurbPR. DATA E HORÁRIO DA. 
DISPUTA: 10 de dezembro de 2021, às 09:30 (rove horas o tnta minutos) 
por meio de sistema eltrênco do Banco do Brasi. VALOR MÁXIMO: R$ 

EE 
TEDQUAVIDA 
(Sgr) -21m15. 
Irmã Inés consegue encontrar < 
escola onde Miguel Hemânde; 
estudo, mas a atitude dela causs 
uma consequência por ela ter s 
ausentado do trabalho. Nelson tem 
um encontro com Paulina, mas o 
momento não dá certo porque et 
adormece a maior parte do tempo 

NOSTEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Pilar ajuda Luísa a retomar seu 
ânimo. Caxias avisa que o Con 
selha de Ministros permitiu que 
Pedro fosse à guerra como co: 
mandante em chefe. Borges fa 
negócios escusos com Tonico, « 
Nélio os observa. 

QUANTO MAIS VIDA MELHOR 
(GLOBO) - 19H35 
Flávia consegue salvar Murilo, ea 
proximidade dos dois incomod; 
Vanda. Paula sonha com Neném 
e aconda assustada, Rost 
matricular Tigrão em 
glo público. Guilherme recebe as 
bagagens que estavam no avião 
Tigrão encontra Tina na escola « 
fica animado. 

UM LUGAR AO SOL 
(GLOBO) -21H 
Bárbara fica abalada quando 
a médica revela que uma novi 
gestação é impossível. Santiaga 
avisa a Cheistian/Renato sobre 
diagnóstico irreversível de Bár 
bara e informa que a flha está 
indo em direção à Búzios. 
O sms ds copos das nv 
atm mitos a mudançns sem 
ato prio emos. 

Sessão da Tarde 

Divulgação 

“Tô Ryca” 
Para encerrar a progra- 

mação de Filmes da Sessão 
da Tarde desta semana, na 
sexta, a Globo exibe “Tô 
Ryca” com Samantha Sch- 
mutz. No longa ela é Selmi 
nha, uma frentista que vê 
sua vida mudar de direção 
quando descobre ser her- 
deira de um tio milionário. 
No entanto, ela terá uma 
missão para conseguir o di 
nheiro, precisará gastar R$ 
30 milhões em 30 dias, sem 
acumular nada. No entan- 
to, nessa maratona, ela des 
cobre que tem coisas que o 
dinheiro não compra. E 

Bediinea: oral cio Cinilniis 



Yo Mi 
0 

NESTA SEXTA, 26/11, AS 
s LOJAS CONDOR ABREM ÀS 7H! 

APROVEITE DESCONTOS DE 
| ATÉ 50% EM DIVERSOS PRODUTOS. 

| 
TODO O 

OFERTAS Ando a 
IMBATÍVEIS 2 
EM TODOS OS X- 

13 E6)155 NO CARTÃO CONDOR 
No rotativa, com parcela mínima de R$ 20,00. Ne pá re, 
e pie 

Saiba mais em: 


