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Paraná decide hoje se vai 
vacinar os adolescentes 

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, confirmou que será realizada hoje uma reunião com o Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde para definir a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes paranaenses. (Página 4) 

A Força-Tarefa de fiscalização fechou 20 pontos comerciais no fim de semana e aplicou R$ 815 mil em multas. 
Mesmo com a redução das restrições, as medidas sanitárias devem continuar a ser respeitadas. (Página 5) 

Pacheco diz que 
terá boa vontade 
com projeto 
pararedes sociais 
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM: 
MGj, sinalizou com boa von! 
lei (PL) encaminhado pelo gove! a 
remoção de conteúdos em redes sociais com mais 
de 10 milhões de usuários. (Página 10) 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“Na vida não 

existem soluções. 
Existem forças em 
marcha: é preciso 
criá-las e, então, 
alas seguem-se 

as soluções.” 

Antoine de 
Saint-Exupéry 
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O novo passaporte “:': 
. » Mega Sena 

s pessoas pre- cial para a retomada da to que se exija o docu- | concusar2no 
Asi se acos- economia é outro fator mento. Mas é só uma | 97.10:27-35.43.:59 

tumar com um que vai pesar muito. questão de tempo. A 
novo documento para Ou seja, a vacinação vacinação será exigida | = 
as viagens internacio- em massa passou a ser não apenas para os des- | Timemania 
nais e possivelmente a maior prioridade em locamentos, mas para | Concurso ne 1650 
até para as nacionais todo o mundo. Portan- também ingressar em | 09-37-42-49-61-68-79 
mesmo: a carteira de to, comprovar que foi escolas e até para per- 
vacina contra a Covid. vacinado será obriga- manecer no trabalho. | avericas 
O esforço para vacinar tório em breve. Lutar contra isso será 
a todos foi muito gran- A medida só não é inútil. Ou seja, aqueles | T otofácil 
de por parte de quase exigida ainda porque que se negam a tomar | concursone2127 
todos os governos. A não houve vacina para a vacina, seja pelo mo- | 01-02:03:04-06 
necessidade de acabar todas as pessoas ain- tivo que for, tendem a | 07-08-11-13-15 
com o isolamento so- da. Portanto não é jus- ficar segregados. E 17-19:20-21-25 

Time do. 

ANA VEADOABALAGA AAA DARE MARARAEDAAARAA AMANHA ODEODEAMO ADORADA HADEALMAGAA MARVEL O 

IMAGEM DO DIA 

Migrante em busca de 
asilo carrega uma garota 
enquanto cruza Rio 
Grande em direção aos. 
Estados Unidos, perto da 
Ponte Internacional entre 
México e EUA. 

 EEEEEEEEEZZIEZITTTTTRRRRRRRRO 

Samsung lança Galaxy A52s 
no Brasil por R$ 3,5 mil 

Drgação Samsung 
A Samsung apresentou . resistência à água (1P67). 

ontem um novo modelo de Fora 0 chip Octa-Core de 
smartphone para o mercado 2,4 GHz, ele traz um recur- 
brasileiro. Trata-se do Galaxy so chamado RAM Plus, que 
A52s 5G, que está à venda no ajuda no gerenciamento dos 
país nas cores preta e bran- 6 GB de memória do dispo- 
ca pelo preço sugerido de  sitivo. Com a função, o usu- 
R$ 3.499. Parte da linha de ário tem mais velocidade 
intermediários premium da para rodar vários aplicativos 
fabricante, o Galaxy A52s 5G. ao mesmo tempo sem pro- 
foi originalmente anunciado blemas de performance ou 
em agosto deste ano. Além . travamentos. Já a tecnologi 
do suporte à quinta geração Game Booster usa Inteligên- 
de conectividade móvel, o cia Artificial para garantir 
modelo se destaca principal- desempenho nos games e eli- 
mente pela bateria de alta minar notificações que pos- 
capacidade (4.500 mAh) e sam atrapalhar a jogatina. E 
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Assembleia aprova educação 
domiciliar em redação final 

zagem por órgãos de ensino. 
“Não somos contra a escola 
regular esima favor da garan- 
tia de escolha. O direito de: 
colhado método de ensino de 
filhos pelos pais é garantido 
pela constituição e por decia- 
rações internacionais, como 
a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, explica 
Pacheco, um dos autores do 
projeto. 

A prática não é obrigatória. 
Os pais poderão optar entre o 
ensino escolarouo domiciliar. 

Os deputados estaduais, 
aprovaram, na sessão plená- 
ia desta segunda-feira (20) 
na Assembleia Legislativa, a 
redação final do projeto que 
visa regulamentar na educa- 

o básica do estado do Pa- 
raná a educação domiciliar, 
também . conhecida como 
homeschooling. Com isso, o 
projeto segue para a sanção 
do Poder Executivo. Os depu- 
tados da Oposição votaram 
contra a matéria. 

Assinado por 36 deputados 
estaduais, o texto regulamen- 
a O ensino domiciliar, sob o. cada à um órgão competente 
encargo dos pais ou respon-. definido pelo Poder Executivo 
sáveis, com supervisão e ava- por meio de um form 
lação periódica da aprendi-. específico. m 

A escolha deverá ser comuni 

Os deputados aprovaram a matéria 
À polêmica na sessão de ontem 

DEDOS ADO VAODEEARNH ARDE GEELELAARHAGAAGAEAAELAAA NO 

Meio Ambiente I 

Deputados criticam ação do MP 
contra obras no Litoral 

dio Romanelli (PSB) 
avalia que a Assembleia 
Legislativa deve se apro. 

Foram várias manifes- 
tações críticas à atuação 
do órgão do Ministério 
Público. Palavras como 

Um dos temas mais 
discutidos na sessão da 
Assembleia Legislativa 
desta segunda-feira (20) fundar na discussão da 

Regime de urgência 
Em votação simbólica onde 12 votos vereado- 
res foram favoráveis e 12 contrários, coube ao 
presidente da Câmara Municipal de Curitiba 
(CMC), Tico Kuzma (Pros) dar o voto de mi- 
nerva que aprovou, nesta segunda-feira (20), 
o pedido de regime de urgência ao projeto de 
lei que institui um novo Regime Emergencial 
de Operação e Custeio do Transporte Coletivo. 

Caravana pelo Paraná 
O ex-senador Roberto Requião pretende per- 
correr o Estado nos próximos meses para sen- 
tir como está a febre pela candidatura dele ao 
governo na eleição de 2022, o maior problema 
dele é a indefinição partidária, depois de ter 
conversado com PSB e o PDT, ainda não definiu 
a filiação. Requião vai começar a Caravana em 
Francisco Beltrão. 

Candidatura ao Senado 
O deputado estadual Delegado Francis- 
chini (PSL) confirmou na semana passada 
para um grupo de vereadores curitibanos 
articulações da futura executiva nacional 
para que o Paraná, principalmente Antô- 
nio Bivar e ACM Neto, tenha candidato ao 
Senado. O primeiro postulante ao cargo é o 
próprio Francischini, que deverá assumir o 
comando do diretório estadual. 

PSDB do Paraná vai 
apoiar Eduardo Leite 

gulho, e também uma gran. 
de responsabilidade com 

O presidente do PSDB do 
Paraná, deputado estadu- 

oi à ação promovida na 
semana passada pelo Ga 
eco (Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime Organizado), do 
Ministério Público Esta 
dual, contra o Instituto 
Água e Terra (IAT), sob 
justificativa de investigar 
9 processo de revitaliza 
ão da orla de Matinhos. 

JA As obras no titorat estão 
À sendo planejadas 

obra de revitalização. Se- 
gundo ele, trata-se de um 
projeto de impacto posi 
tivo para todo o Litoral. 
“Esta casa tem que agir. 
Promover uma audiência 
para esclarecer esta ini 
ciativa do MP”, disse ele 
ao salientar que a Casa 
deu aval para o financia 
mento da obra. E 

espetacularização e abu 
so de poder foram fre 
quentes nos discursos 
dos parlamentares. Uma 
das falas foi do deputado 
Nelson Justus (DEM), que 
leu mensagem do prefei 
to de Guaratuba, Roberto 
Justos, em defesa do pro 
cesso, 

O deputado Luiz Clau 

al Paulo Litro, anunciou na 
noite de sábado que o dire 
tório do partido no Estado 
vai irá apoiar o governador 
Eduardo Leite, que disputa 
as prévias da legenda para a 
escolha do candidato tuca 
no à presidência da Repúbli 
ca. As prévias estão marca. 
das para novembro. Além de 
Leite, disputam a indicação 
o governador de São Paulo, 
João Doria; o senador Tasso 
Jereissati (CE) e o ex-sena- 
dor Arthur Virgílio (AM). 

um Estado em que o PSDE 
já fez e ainda faz muito, Mas 
nós não vamos desaponta 
os paranaenses”, afirmou 
Leite. 

O anúncio oco 
coletiva de impr 
Francisco Beltrão ( 
doeste), após reunião en 
Leite e lideranças parar 

1 em 

en. 
ses, como 0 ex-governado! 
Beto Richa; o deputado fe- 
deral Valdir Rossoni; o pre 
sidente da Assembleia Le 
gislativa, deputado estadua 

Justiça manda Prefeitura pagar reajuste a servidores 

Com a liminar concedida 
hoje, o decreto da prefeitura 
foi suspenso. 

Segundo o Sindicato dos 
Servidores Públicos do Mu- 
nicípio de Curitiba (Sism- 
muc), a decisão do) obriga 
Greca a continuar pagando 
o reajuste, inclusive do mês 
desetembro em folha suple 
mentar, impedindo a redu- 
ção salarial dos trabalhado- 
rese trabalhadoras. A vitória 
foi concedida após um pe- 
dido de Tutela de Urgência 
realizado por todos os sin- 
dicatos que representam o 
funcionalismo da Capital 8 | 

O Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJ-PR) determinou 
ontem que a prefeitura de 
Curitiba mantenha o paga- 
mento do reajuste de 3,14% 
concedido aos servidores 
públicos municipais em no- 
vembro de 2020. Na semana 
passada, o prefeito Rafael 
Greca (DEM) anunciou a 
suspensão da reposição 
da inflação, alegando que 
decisão do Supremo Tribu- 
nal Federal (STE) proibiu o 
pagamento de reajustes ao 
funcionalismo até dezem- 
bro de 2021, em razão da lei 
da pandemia da Covid-19. 

O prefeito anunciou a suspensão 
| do pagamento dos reajustes 

Paraná é uma honra, um or- 
“Receber este apoio do Ademar Traiano; e o prefe 

ja cidade Cleber Fontana 

[E Os tucanos paranaenses se reuniram 
AMA com francisco Beitrão 

PRE PR er e 
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Consumidor 

As propagandas 
por WhatsApp 

A propaganda é 
a alma do negócio 
e, nesse sentido, 
há vários sites que 
ensinam como as 
marcas devem se 
utilizar do aplica- 
tivo de mensagens 
WhatsApp. 

Isso é possível? 
O envio de men- 

sagens de conte- 
údo publicitário 
sem a expressa au- 
torização dos usu- 
ários é conside- 
rado propaganda 
abusiva, segundo 
o Código de Defe- 
sa do Consumidor, 
e ilegal de acor- 
do com o Marco 
Civil da Internet 
(Lei 12.965/2014) 
ea Lei Geral de 
Proteção de Da- 
dos Pessoais (Lei 
13.709/2018). 
Asaída parao con- 

sumidor é bloquear 
o número indeseja- 
do na plataforma do 
WhatsApp e denun- 
ciar a conduta junto 
ao Procon. 

No geral a fisca- 
lização não atua, 
porém, no Procon 
de São Paulo essas 
empresas são pu- 
nidas e as multas 
variam de R$ 450 a 
R$ 6,5 milhões. 
Quem descum- 

pre a regra do não 
envio são corpora- 
ções, operadoras 
de telefonia, par- 
tidos políticos em 
período - eleitoral, 
dentre outros. 

Há — empresas 
que comerciali- 
zam listas de te- 
lefones e e-mails. 
Elas — possuem 
milhões e até bi- 
lhões de dados, e 

os compartilham 
sem nenhuma au- 
torização dos usu- 
ários. 

Isso gera o au- 
mento de mensa- 
gens que conges- 
tiona a rede e gera 
custos adicionais 
ao poder público, 
que mantém a in- 
ternet no Brasil. 
O consumidor 

tem prejuízos fi- 
nanceiros em 
decorrência do 
tempo gasto em 
receber, ler, apa- 
gar e bloquear 
esses remetentes 
não autorizados. 

A maior parte 
das empresas que 
comercializam es- 
sas listas de dados 
é clandestina e não 
recolhe impostos. 
Quem se benefi- 

cia da distribuição 
indevida de men- 
sagens também 
está enquadra- 
do na ilegalidade 
da conduta. Daí a 
responsabilização 
deve recair sobre 
todos que se utili- 
zam desse procedi- 
mento abusivo. 

Essa — prática 
cresce no Brasil 
graças à omissão 
dos órgãos que 
deveriam punir as 
empresas e fiscali- 
zar os direitos dos 
consumidores. 

Finalmente, o 
direito à priva- 
cidade — significa 
também o direi- 
to ao sossego e de 
não ser incomoda- 
do por mensagens 
nas redes soci: 
telefonemas, dis- 
paros de SMS ou 
WhatsApp. E 

Claudio Henrique de Castro - Doutor em Direito (UFSC) e 
Professor no Curso de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná 
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EH Vacinação de adolescentes 
no PR será decidida hoje 
Secretário estadual de Saúde s 

O secretário de Saú- 
de do Paraná, Beto 
Preto, confirmou on- 

tem que será realiza- 
da hoje uma reunião 
com o Conselho de 
Secretarias Municipais 
de Saúde do Estado 
(Cosems) para definir 
a vacinação contra a 
Covid-19 em adoles- 
centes paranaenses 
O Estado irá começar 
as aplicações em ado- 
lescentes que fazem 
parte de algum grupo 
prioritário conforme 
o Plano Nacional de 
Imunização (PNI. 4 45 dias] e também o aqueles com co ag 
morbidades, com defi- pessoas, privadas “de Rss E liberdade”, explicou o ciências permanentes, JDerca ia indígenas, jovens ges. Secretário. Beto Preto 

também voltou a ques- 
tantes ou puérperas m A o RE, ps tionar a decisão do Mi- que tiveram filho há 
RECEBO SAO ARA LARAOO AE AAAAAA A NAR AV AAAAMARAR O 

[iosmo ] ] 

E Governador anunciou o Deiranzinho, uma minicidade 
para ofertar aulas práticas de trânsito às crianças 

Governo busca 

aumentar eficiência e 

segurança no trânsito 
Educação, descentrali- 

zação e modernização dos 
serviços. Com esse foco, o 
governador Ratinho Junior 
lançou ontem uma série 
de ações para aumentar a 
agilidade e a eficiência do 
Departamento de Trânsito 
do Paraná (Detran-PR). A 
cerimônia integrou as co- 
memorações da Semana 
Nacional de Trânsito, ce- 
lebrada anualmente desde 
1997, e contou com a pre- 
sença do secretário nacio- 
nal de Transportes, Frede- 
rico de Moura Carneiro. 

O governador confirmou 

o lançamento de um novo 
portal do órgão; a parceria 
com autoesculas para real: 
zação de biometrias e cap- 
tação de fotos; a criação do 
mascote Rod; e a implanta- 
cão do projeto minicidade 
do Detran, o chamado De- 
tranzinho. “O Detran do Pa- 
raná é, indiscutivelmente, 
um dos mais modernos do 
país, mas seguimos sempre 
em busca de novas soluções 
para melhorar o trânsito das 
cidades paranaenses e tam- 
bém aperfeiçoar o serviço 
que é entregue à popul 
ção”, afirmou Ratinho Jr. E 

unirá corr Ú 

PB Beto Preto cobrou que o Ministério da Saúde inclua os adolescentes 
BM sem, comorbidades na Lista de pessoas aptas a receber a vacina da Covid-19 

secretarias municipais 
reprodução 

nistério da Saúde de 
suspender a vacinação 
para adolescentes sem 
comorbidades. 

*Cobramos que o Mi- 
nistério da Saúde tam- 

bém inclua, o quanto 
antes, a vacinação de 
adolescentes sem co: 
morbidades. Essa po- 
sição é fundamental”, 
destacou Beto Preto. E 

DEBEEANA MORDER RA AALAEBAAMA AMANHA 

Missão paranaense 
vai a Dubai atrair 
novos investimentos 

Promover as vocações 
do Paraná para o mundo 

Brasil, com uma exposição 
nersiva que apresenta o 

é a premissa da missão Paraná a seus visitantes, 
técnica-comercial Para- do potencial agroindus- 
ná Business Experien- . trial e de geração de ener- 
ce 2021, que de 10 a 16 
de outubro vai colocar 
o Estado no centro das 
tenções de Dubai, nos 

gia aos roteiros turísticos 
e parcerias em diversas 
áreas da gestão pública 
Na comitiva estarão re- 

irados Árabes Unidos. — presentantes do Governo 
Lançada ontem, a missão do Estado, de municípios 
vai levar representantes paranaenses e de empre- 
do Paraná à Expo Dubai, sas que almejam expor 
exposição internacional sua marca e captar novos 
que concentra mais de investimentos no exterior 
190 países em 181 dias de . — elas também são as pa- 
evento e espera receber . trocinadoras da missão. O 
25 milhões de visitantes. evento também celebra a 

O Estado será o pro- reabertura econômica no 
tagonista do Pavilhão do  pós-pandemia. E 

(Gerado Buba ANt 

Comitiva terá representantes do Governo do Estado, de 
municípios e empresas em busca de investimentos externos. 
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Força-tareía fecha 20 
comércios no fim de semana 
Agentes constataram desrespeito às medidas sanitárias 

A Ação Integrada de 
Piscalização Urbana 
(AIFU) fez dezenas de 
abordagens a pontos 
comerciais de Curitiba 
durante o fim de sema- 

a para verificar o cum- 
primento das medidas 
sanitárias de  enfren- 
tamento à Covid-19. O 
balanço das atividades, 
que ocorreram entre 
sexta e domingo (17 a 
19), foi de 20 pontos 
comerciais — fechados, 
R$ 815 mil em multas 
aplicadas pelos agentes 
municipais e 38 autu 
ações administrativas 
aplicadas 

Na maior parte d 
des, os policiais mili 
res e agentes do mu- 
ípio — constataram 

glomerações, — desres 
peitando as medidas de 
distanciamento — social 
e uso de máscara. No 
domingo, as equipes fe 

ni 

TS 
charam quatro estabe: 
lecimentos. Na Cidade 
Industrial de Curitiba 
(CIC), foram duas ham: 
burguerias, uma com 80 
e outra com 90 pessoas 
aglomeradas. Ambas re: 
ceberam multas de R$ 

DEPLEAHA DAMA VARELA VORA VADEREAEA ADORA VARRER AAA 

 FESESES 
o quadro da rede municipal 

Prefeitura vai 

contratar professores 
Começa na próxima 

quarta: (22), às 10h, 
» prazo de inscrição para 
os interessados em par. 
ticipar do processo sele- 
tivo simplificado (PS) 
la Prefeitura de Curitiba 
para a contratação tem- 
porária de professores 
para a função pública de 
Profissional do Magistério 
- docência L. À inscrição é 
feita gratuitamente, ape- 
nas pela internet, e ficará 
aberta até as 16h de 27 de 
setembro. Os interessa- 
los já podem fazer o seu 
cadastro pelo site, para 
que possam criar login e 

senha 
Os professores de do- 

cência 1 são responsáveis 
pelas atividades em tur 
mas de educação infantil 
(em escola) e do 1º ao 5º 
ano (ciclos Ie Il do Ensino 
Fundamental). A Secreta- 
ria de Administração e de 
Gestão de Pessoal (SMAP) 
orienta os interessados 
para que leiam atenta 
mente o edital antes de 
fazer a inscrição. 

A expectativa é contra- 
tar temporariamente até 
696 profissionais, incluin- 
do 35 com deficiência, a 
partir de outubro. 

60 mil aplicadas pelos 
agentes da prefeitura. 

A AIFU esteve em 

uma casa de eventos no 
bairro Boqueirão e loca: 
lizou 280 pessoas aglo: 
meradas. O estabeleci 
mento foi autuado em 

R$ 50 mil por não im. 
pedir a permanência de 
pessoas. No Uberal 
em um bar, foi detec 
da presença de 110 pes. 
soas. O ponto comercial 
acabou fechado, sendo 
autuado em R$ 50 mil. E 

Empresas de ônibus 
recebem novo socorro 

A Prefeitura de Curi- 
tiba encaminhou à Cá- 
mara Municipal de Curi- 
tiba (CMC) o projeto de 
lei que renova o regime 
emergencial de opera- 
ção e custeio do trans- 
porte coletivo, que ficou 
em vigor entre março de 
2020 e junho de 2021. O 
projeto, encaminhado 
na última sexta-feira 
(17/9), prevê que o regi- 
me especial seja retro- 
ativo a julho de 2021 e 
fique em vigor enquan- 
to durar a situação de 
emergência em saúde 

Segunda a Prefeitura, o número 
de passageiros reduziu em 40% 

por conta da covid-19. 
No regime emergen- 
há uma redução dos 

valores pagos às em- 
presas e à remuneração 
passa a ser com base em 
quilômetros rodados e 

mais em passagei- 
ros pagantes. 

Inicialmente previsto 
para vigorar por 90 dias, 
ele foi estendido até 31 
de dezembro de 2020, 
e posteriormente reno- 
vado até 30 de junho. O 
objetivo é minimizar o 
impacto da pandemia 
no sistema. 

E. iba ainda tem 5.463 casos ativos de Covid-19 

Curitiba registra 10 
mortes e 311 casos 

ASecretaria da Saú- 

de de Curitiba regis- 
trou, nesta segunda- 
feira (20), 311 novos 

casos de covid-19 e 10 

óbitos de moradores 
da cidade. As vítimas 
são 7 homens e 3 mu- 

lheres, com idades en- 
tre 60 e 90 anos. Até o 

momento foram con- 
tabilizadas 7,439 mor- 
tes na cidade provoca- 
das pela doença neste 
período de pandemia. 

Com os novos casos 

confirmados, 290.083 
moradores de Curiti- 

ba testaram positivo 
para a covid-19 desde 
O início da pandemia. 
São 5.463 casos ativos 
na cidade, correspon- 
dentes ao número de 
pessoas com poten- 
cial de transmissão do 
vírus. 

A taxa de ocupação 
dos 335 leitos de UTI 
SUS exclusivos para 
covid-19 está em 58%. 
Restam 141 leitos li- 
vres. Dos 315 leitos 
de enfermarias SUS 
covid-19 está em 58%. 
Há 132 leitos vagos. 

A Prefeitura está ampliando o público 
que vai receber a primeira dose 

Prefeitura abre vacinação 

para adolescentes com 

comorbidades 
Curitiba abre na quinta: 

feira (23) a vacinação para 
os adolescentes. nascidos 
entre 24 de setembro de 
2003 e 23 de setembro de 
2009, com deficiência seve- 
ra e permanente. Além des. 
tes, serão vacinados tam- 
bém os adolescentes com 
comorbidades, nascidos a 
partir de 24 setembro de 
2003 e em 2004 todo. 

A vacina estará dispo- 
nível nesta data, para este 
grupo, em 22 pontos de 
vacinação, das Bh às 17h. 
Os pais e/ou responsáveis 
devem acompanhar o ado- 
lescente durante a vacina- 

para a assinatura do 
rmo de consentimento. A 

expectativa é vacinar 9 mi 
pessoas, 

Os adolescentes de 12 
17 anos acamados também 
começarão a ser vacina: 
dos a partir de quarta-fe 

2/9). A partir desta terça 
(21/09), já será possi- 

vel entrar em contato com 
a Central de Atendimento 
350-9000 para se inscreve 

noscasos dos pacientes que 
não são acompanhados 
pelo SUS. Quem já é acom- 
panhado, basta apenas 
aguardar o contato da equi 
pe da unidade de saúde. 

PTI pr De Pa 
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PM) Ascinco 
a 

ra mim é um traque 
e não uma bomba à 

notícia que o Furacão estaria 
convencido de trazer 0 joga 
dor, Daniel Alves, que a bem 
pouco deixou o time do Mo- 
rumbi, por problemas vários, 
mas, um mais comentado 
é que a diretoria do Tricolor 
tem um passivo entorno de 
15 milhões de reais. Quanto 
a carreira dessa rapaz nada a 
dize, a final, é jogador bra 
sileiro com mais conquistas. 
em sua vida esportiva 

Ainda falando a respeito, 
também, como observação, 
e que já não tem a mesma 
técnica e fisica de outros tem- 
pos, mas, sai 
para publicidade não discuto, 

tratá-lo 

to que se for 

agora, o Furação 
pagando um caminhão de di 
nheiro tenho certeza que essa 

ne a torcida rubro: 
não precisa se preocupar, 
nal, dias atrás o Furação ven. 
deu promissor jogados Vit 
nho, e não seria o Petraglia à 
cometeresse erro. Na verdade 
a notícia veio por intermédio. 
de um jornalista argentino, 

Houveno 
um problema na transmissão 
darT. Globo e Sporty, quanto 
a informação do resultado 
nal do jogo entre o Vasco da 
Gama e Cruzeiro, partida essa 
que te da em 

ED) mais do Capitão 
Capitão Hidalgo 

acontecer, afinal as transmis 
sões estão sendo realizadas 
em estúdios e não no campo. 
Como o gol foi no final do 
jogo, aliás, anulado, a infor 

ão ficou travada. À torci 
“da do Vascão ficou indignado 
com o lance anulado. Então, 
Nada haver com os profíssio 
naisque estavam na labuta 

Fazia tempo que não via 
o Hamengo jogar mal como 
nesse domingo e ter uma der 

de um time que vive um 
tmal momento. Só para dizer 
a respeito do jogo desta fe 
a coisa não andou bem para 
o Mengão, pois a dinâmica 
gremista foi uma marcação 
alta e em cima do lance. As 
dois últimos jogos o Mengão 
ganhou de tala alta. Nesse se 

me estrepou de: rela 

Acompanhando as decia 
rações da secretária da CHF 
quanto o assédio sexual do 

o Presidente da En 
dade, Rogério Caboclo, creio 
afast 

que esse não volta 
eo. Sh 

plesmente, uma vergonha o 
cargo maior do 

fezc que esse cida na 
funcionária, e té com pala. 
vras de baixo cal 

Lembre-se que: O melhor 
davida é sua história 

giga. ê 
maio cws News À 

[5 stresser 
colchões 

Corinthians se prepara para 
o Derby na Arena Itaquera 

O Corinthians voltou a tra 
balhar no CT Joaquim Grava na 
tarde desta segunda-feira, depois 

a 1 com Améri 
ca Arena. 

A má notícia para o torcedor é 
que Adson continua sem condição 
de treinar com o grupo, no campo. 

O Jogador de 20 anos apenas 
deu sequência na transição coma 
equipe de preparadores físicos. 

Adson sofreu uma salada de 
Thiago Heleno na perna esquer. 
da, dia 22 de agosto, na partida 
contra o Athletico. À jogada ge. 
rou um trauma no atleta e teve 
relexo no joelho, 

No mai, segundo a assessoria 
iara, os atletas que anaram. 
nais de 45 minutos no domin. 

go fizeram uma atividade regene. 

SERA PED |CTA 

rativa. Os demais participaram 
de um treino coletivo, em campo 
resido. No próximo sábado, o 
Timão vai receber  Palieias na 
Neo Química Arena. Gabriel, sus 
penso, jáé desfalque certo m 

Esportes 

B 

Athletico entra na 
briga por Daniel Alves 
Informação foi veiculada pelo jornalista argentino César Luis Merlo 

O jomalista argentino -torado também pelo Rubro. 
César Luis Merlo afirmou negro carioca. Ainda con 
ontem (20), que o Athletico forme as informações do 
entrou e fez uma proposta. jornalista argentino, além 
para contratar Daniel AI-. do Furacão e do Fla, existem 
ves. Pelas suas redes sociais, . mais clubes brasileiros in- 
Merlo disse que foi feito um  teressados, mas não foram 
contato pelo Furacão e que - revelados. 
a proposta pode agradar. Segundo a apuração da 
Portanto, o Furacão tem jornalista Nadja Mauad, do 
interesse em contar com “GEcom, o presidente do 
o jogador vai brigar com o Furacão, Mario Petraglia, 
Flamengo pelo atleta. afirmou que está analisan 

Daniel assinou sua res- do e trabalha para contra 
cisão com o São Paulo na tação o jogador de 36 anos. 
última sexta-feira (17) e li- Jão diretor de futebol, Paulo 
vi pára Basin Com GUS. AVOC Ta COMO ACT BO penidr do Faracão, Mao Perg, 
clube, ele vem sendo moni- tiva muito difícil afirmou que está analisando e trabalha para contratação 

Etsaoa] VERD, 
Coritiba alcança 97% de chance de acesso à Série A 

Conforme o site com boas chan- 
Infobola, que per- ces de subir e tem 
tence do matemá- 88% de probabili 
tico Tristão Garcia, dade de chegar à 
o Coritiba alcan- primeira divisão. 
çou 97% de chan- Logo atrás, O ter 
ces de subir para  ceiro colocado Bo- 
a Série A do Brasi- tafogo soma 86% 
leirão. Com uma Jáo CRB em quarto 
campanha sólida, na tabela acumula 
o Coxa vem de três 50%. 
vitórias seguidas e Os demais Gua- 
atingiu 48 pontos rani tem 24% de 

dez a mais chances, já times 
- — tradicio! 

do, e precisa de 16 tebol s 
pontos do número como Vasco (3%) e 
mágico, 64 Cruzeiro (1%), cor- 

O vice-líder Goi- rem por fora nessa 
também vem disputa hoje.M 

E 7777575775) 
Diretoria do Paraná já pensa na reformulação do elenco 

Divação 

paraa volta à primeira div PR 

O Paraná Clube vive a naense. 
sua pior fase, ecomore- O goleiro do Bruno 
baixamento para a Série Grassi, que confia no tra- 
D do Campeonato Brasi-. balho da nova diretoria 
leiro, vai precisar de mui- Tricolor, deseja faze3r 
to comprometimento da . parte desse projeto. 
atual diretoria nesse pro- “Eu espero fazer parte 
cesso de reestruturação desse processo. Vamos 
da equipe. As principais conversar essa semana 
preocupação do momen- e já falei com meu em- 
to são honrar os salários presário que a priorida- 
e a reformulação total de é ouvir o Paraná Sou 
do elenco, já que após a muito grato pela forma 
última partida na tercei- que fui recebido, então, 
ra divisão, só deve voltar quero continuar dandoo E te Rubão já 
a atuar no ano que vem meu melhor”, declarou o cimo 
pelo Campeonato Para- goleiro. olor daVila 
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Palmeiras e Galo disputam 

vaga na final da Libertadores 
Primeira partida de ida será realizada no Allianz Parque 

Nesta terça-feira, Pal 
meiras e Atlético-MG se 
enfrentam no Allianz Par- 
que, às 21h30, no primeiro 
jogo da semifinal da Li- 
bertadores. O duelo reúne 
lois dos times mais pode- 
rosos financeira e esporti- 
vamente do país e é repleto 
e expectativa. 

O Verdão chega à semi 
da competição continen- 
al após deixar para trás a 
Universidad Católica, nas 
pitavas, e o São Paulo, nas 
quartas. O time comanda: 
lo por Abel Ferreira vem 
motivado após a grande 
vitória por 3 a O sobre o ri 
val paulista na partida de 
volta, 

Para o primeiro jogo 
contra o Galo, 0 técnico 
português deve. contar timo c “onfronto, por conta As principais dúvidas 

MRS asi cesne sois aos mes ai poderosos nancira e sportvamene do ais 
a Chapecoense, mas Abs 

tom todos os jogadores do. de um trauma no tornoze- . estão na lateral esquerda pode apostar em F 
elenco à disposição. Dani- To esquerdo, já treina nor- e no comando de ataque. fortalecendo o sistema 
o, que ficou de fora do úl-. malmente e deve jogar. Piquerez foi titular contra. defensivo. 

ONO DEBE OO OO BO OD OO 

Seleção Feminina goleia a 
Argentina por 4 a 1 em amistoso 

A partida amistosa foi válida como. 
preparação para a Copa América de 2022 

feminina 
gentin: 

amistosa, 

Am 

na Para 

tantes, 

entrea 

A Seleção Brasileira 
enceu a Ar- 

nesta segunda- 
feira, por 4 a 1. partida 

válido 
preparação para a Copa 

rica de 2022, o 
reu no Estádio Almeidão, 

ba, é contou com 
gols de Kerolin, Marta, 
Debinha e Yasmin para 
as mandantes. 
quette fez para as visi- 

O primeiro confronto 
equipes ocorreu 

na última sexta-feira e 
acabou com vitória das 
brasileiras por 3a 1. 

Este jogo disputado 
em solo paraibano foi o 
último do time coman- 
dado por Pia Sundhage 
durante a Data Fifa de 
setembro. 

Brasil: Letícia, Anto- 
nia, Érika, Daiane (Lau- 
ren) e Tamires (Yasmim); 

Duda, Angelina (Thaís), 
Kerolin (Ludmila) e De 
binha (Ary Borges); Mar- 
ta e Nycole (Geyse) 8 

como 

Larro- 

CE 
Barça consegue o empate aos 
45 do 2º tempo com o Granada 

Nesta segunda-feira, o 
Barcelona enfrentou o Gra- 
nada pela quinta rodada do 
ampeonato Espanhol. No 
amp Nou, o time de Ronald 

Koeman ficou no empate por 
| a 1, com de Ronald Araujo. 
Domingos Duarte fez para os 

sitantes. 
Com o resultado, os cata- 

lães ficam na sétima posição, 
com oito pontos. Já o Grana- 
da figura na 172, com três. 

Na próxima rodada, o 
Barcelona visita o Cádiz, na 
quinta-feira, às 17h (de Bra- 
sília). O Granada, por sua 
vez, recebe a Real Sociedad, 
no mesmo dia, às 14h30 (de 

Brasília). 
Com o resultado, os catalães ficam 
na sétima posição, com oito pontos 

Dimulgação 
FrITT 

O Flamengo seguirá sem poder contar com dois 
de seus principais jogadores nesta quarta-feira 

Arrascaeta e Filipe Luís 
retornam ao Fla no 
jogo volta da Liberta 

O Flamengo seguirá 
sem poder contar com 
dois de seus principais 
jogadores nesta quarta- 
feira, pelas semifinais da 
Libertadores. O Rubro- 
Negro não terá Arrascaeta 
e Filipe Luís está pratica- 
mente descartado. Além 
disso, Everton Ribeiro e 
Diego Ribas são dúvidas 
de Renato Gaúcho. Fla- 
mengo seguirá sem po- 
der contar com dois de 
seus principais jogadores. 
nesta quarta-feira, pelas 

semifinais da Libertado- 
res, O Rubro-Negro não 
terá Arrascaeta e Filipe 
Luís está praticamente 
descartado. Além disso, 
Everton Ribeiro e Diego 
Ribas são dúvidas de Re- 
nato Gaúcho. 

No Maracanã, o Fla 
receberá o Barcelona de 
Guayaquil no jogo que 
abre a disputa por uma 
vaga na final da com- 
petição — sul-americana. 
O jogo de volta será no 
Equador, no dia 29. 

Bonner de dera penosa 
Londrina visita o 
Náutico nos Aflitos 
pela Série 

Nesta terça-feira, o 
Náutico entra em cam- 
po para encarar 0 Lon- 
drina, em jogo válido 
pela 25º rodada da Série 
B do Campeonato Bra- 
sileiro. Líder por várias 
rodadas, o time per- 
nambucano teve uma 
queda enorme e busca 
retomar as primeiras 
posições. 

O Timbu ocupa atu- 
almente a oitava colo- 
cação com 35 pontos. 
Nos últimos 10 jogos, o 
clube conseguiu apenas 
cinco pontos. A grande 

B 
oportunidade do alvir- 
rubro é de enfrentar 
uma equipe numa situ- 
ação delicada na tabela, 
caso do adversário des- 
tarodada. 

Na zona de rebaixa- 
mento, o Londrina não 
tem chances de fugir, 
mesmo que vença o 
Náutico. Os paranaen- 
ses ocupam a 18º po- 
sição com 21 pontos, 
cinco atrás do Vitória, 
primeiro time fora do 
ZA. A bola rola no es- 
tádio dos Aflitos às 
21h30.8 
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EDITAL Nº 30572021 - sMGP| 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, para reposição dos servidores aposenta. 
dos, convoca os candidatos a seguir relacionados, aprovados cassi 
cados em Concursa Público nº 02912017, conforma Edital da Momologa- 
ção nº 008/2018, a comparecerem na Secretaria Municipal de Gestão de 
Pessoas, situada na Travessa Frederico Basso s/n, mediante a agenda. 
mento a ser raalizado pelo telefonia (41) 3614-1426, no prazo improcro- 
gável do 10 (dez) dias úlois, a contar da publicação do presente, para 
conirmar a aceitação do cargo, cumprindo as providências documentais. 
solicitadas por esta Municipalidade, Decorrido esse prazo serão const 
derados dosistentes a perderão o direlo à nomeação soja qual for o mo- 
tivo alegado para justificar a ausência dos candidatos. Os candidatos 
deverão comprovar par ocasião do comparecimento as condições e re 
quisos estabolocidos no Art 22, Inciso | a VIl da Loi Estadual nº 
8. 174/70, bem coma as constantes do Edital que narmatizou o referido 
Concurso, Cargo: PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - PROFESSOR 
PEDAGOGO Edital de Homologação: 006/2018 PA. 51.04512021. 

Classificação Nome Condição 
0068 LILIANE GREGORIO MACIEL TITULAR 
dos BRUNA JANNIFFER PONCZEK TITULAR 

* Convocação complementar ao Edilal nº 27972021, lando em vista o 
não comparecimento do candidato classificado na 63º posição, « desis. 
tencia da candidato ciasslicado na 64º posição. 

Prefeitura do Município de Araucária, 14 da setembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeito 
RYAM HISSAM DEHAINI 

Socroláia Municipal do Gestão do Possoas 
EDITAL Nº 306/2021 - SMGP. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atibuições legais, para reposição de servidor exonerado, 
convoca o candidato à seguir relacionado, aprovado e classificado em 
Concurso Público nº 0382018, conforme Edital do Homologação nº 
12812018, a comparecer na Socrotara Municipal da Gestão de Passoas, 
suada na Travessa Fredotca Bassa s/n, medianto agendamento a ser 
realizado pelo telefone (41) 3614-1426, no prazo imprortogável de 10 
(doz) das úteis, a contar da publicação do presente, para confimar a 
acoltação da cargo. cumprindo as providências documentais solicitadas 
por osta Municipalidade. Decorrido esse prazo será considerado dasis. 
tento e perderá o direito à nomeação seja qual foro motiva alegado para 
jutficar à ausância do candidato. O candidato deverá comprovar por 
ocasião do comparocimento as condições o requisitos astabelecidos no 
Art, 22, Inclo | a Vl da Lei Estadual 1º 6.174, bem como as cons. 
tantes do Edital que normatizou o referido Concurso. Cargo: CONTA- 
DOR Edital de Homologação: 128/2018 P.A. 58.070/2021. 

Classificação Nome Condição 
0908 ANDRÉ ALEXANDRE ROCHA TITULAR 

* Convocação complementar ao Edial nº 281/2021. lendo em vista o 
não comparecimunto do candidalo classificado na $º posição 

Prefolura do Municipio de Araucária, 14 de setembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
EDITAL Nº 307/2021 - SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em reposição a servidor exonerado, con 
voc o candidato a segui relacionado e classificado em Processo Sole 
vo Edital nº 188/2019, conforme Edital de Homologação nº 013/2020, a 
“comparecer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, suada na 
Travessa Frederico Basso s/n. mediante agendamento a sor realizado 
polo telefono (41) 3814-1426, no prazo improrrogável da 10 (dez) dias. 
“úteis, a contar da publicação do presente, para confirmar a acetação do 
cargo, cumprindo as providências documentais solicitadas por esta Mu. 
nicpalidado. Decorrido essa prazo será considerado desistent a parda - 
tá o direito à contratação seja qual for o motivo alegado para justificar a 
ausência da candidato. O candidato deverá comprovar por ocasião do 
“comparecimento as condições e requisitos estabelecidos peia Lei Fede- 
al nº 11,350/2006, bem como as constantes do Edital que normalizou o 
referido Procassa Solatvo. Cargo: AGENTE DE COMBATE À ENDEMI- 
AS Edital de Homologação: 01312020. PA. 61.01212021,. 
CLASSIFICAÇÃO NOME CONDIÇÃO 

0007 MICHELLE PAEZE VERTOLIN TITULAR 
* Convocação complementar ao Edital nº 273/2021, considerando o não. 
camparacimanta do candidato classificado na 6º posição. 

Profolura do Município de Araucária, 14 da setembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
EDITAL Nº 308/2021 - SMGP 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA. Estado do Paraná, no 
uso de suas atibuições legais, em reposição a servidor aposentado, 
convoca a candídata a seguir relacionada, aprovada e classficada em 
Concurso Público nº 0302017, conforme Edital de Homologação nº 
007/2018, a comparecer na Secretaria Municipal da Gestão de Pessoas, 
situada na Travessa Frederica Bassa s/n, mediante agendamento a ser 
realizado pelo telefone (41) 3814-1426, no prazo improtogável de 10 
(dez) dias útis, a contar da publicação do presente, para confirmar a 
aceitação do cargo, cumprindo as providâncias documentais solicitadas. 
por esta Municipalidade. Decorrido esse prazo será considerada desis 
tente e perderá o direto à nomeação seja qual for o motivo alegado para 
justificar à ausência da candidata. A candidata deverá comprovar por ocasião do comparecimento as condições é requisitos estabelecidos no 
Ant, 22, Inclso | a VI da Lei Estadual 1º 6.174/70, bem como as cons. 
tantes do Edial que normatizou o referido Concurso. Cargo: NUTRICIO- 
NISTA Edital de Homologação: 007/2018 PA. 68 269/2021. 
Classificação. Nome Condição 

0004 GABRIELA GELBCKE DE OLIVEIRA TITULAR 
* Convocação complementar ao Edital nº 278/2021, considerando o não 
comparecimento da candidata claselfiada na 3 posição. 

Prefeitura do Município de Araucária, 14 de setembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

155] Araucária 
EDITAL Nº 308/2021 - sMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atiuições legais, convoca o candidato para o cargo de 
Médico Generaústa a seguir relacionado e classificado para contratação 
temporária, conforma Edital nº 287/2021, a comparecer na Secretaria. 
Municipal de Gestão de Pessoas, localizada na Travessa Frederico 
Basso SIN, Centro - Araucária - PR, no dia 29 de setembro de 2021, 
conforme horário especificado abaixo, para entrega de documen-. 
tos. 
CLAS NÚMERODE NOMEDO HORÁRIO PARA SITUAÇÃO 

INSCRIÇÃO CANDIDATO ENTREGA DE DO- 
CUMENTOS NA 

suo 
DOS 73881 ALEXCAR  O00Omn TITULAR 

DOSO BAR. 
BOSA 

PA nº 660952021 
Prefeitura do Municipio de Araucária. 14 de setembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
OBS.: O anexo ctado encontra-se disponivel, integralmente, no diário 
oficial eletrônico da municipio, sie: ps:araucaria atende net'?pg-dia 
ioofcial para consulta é impressão 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Estado do Paraná, no 
uso de suas ariouições legais, em atendimento das medidas para o en. 
Vrentamento da emergência de saúde pública estabelecido pelos Dec 
tos Municipais nº 34 357/2020 e 34 383/2020, e tendo em vista o dispos 
to na Loi Orgânica do Município, Art. 84, Parágrafo 2, e conforme Edital 
1º 0802020, publicado no Diário Oficial do Município na Edição nf 579 
“de 7 de maio de 2020, 

DECRETA 
At. 1.º Fica contratado a partr da data abaixo especificada, pelo prazo 
de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado a bem do interesse público, 
o candidato abavo relacionado é selecionado no retendo Procetso Se 
letivo, para provimento no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, em 
conformidade com as disposições legais e Processo Admiistratvo nt 
361352021 
CANDIDATO (A) cor DATA DE CONTRATAÇÃO 
GISELE REIS 4707385240 O209R0a1 

Art 2º O presenta Decreo, ressalvado do disposto no artigo 1, entra 
em vigor nesta data 

Prefeitura do Município de Araucária. 02 de setembro de 2021. 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM MISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36624, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, 

Nomeia membros para a Banca Examinadora, do Processo Seletvo 
Simplificado, Edital ré 171/2019. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Estado do Paraná, no 
uso de auas airbuições legais tendo como embasamento legal o dis 
ponto no Ar37, incisos | li da Constituição Federal, combinado com o 
At 86 Inciso Xi a Art. 60 Incisos | o l da Lei Orgânica do Município de 
Armucária, a atendendo o Processo Administrativo 1º 79, 137/2021 

DECRETA. 
At, 1 — Ficam designados os servidores abaixo relacionados. sem 
quisiquer remuneração, para compor a Banca Examinadora, responsável 
por examinar 05 títios e documentos apresentados pelos candidatos 
Insanos no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 171/2019, para os. 
cargos de Famacáutco e Técnico em Patologa Clinica 

NOME Mar. 
MARION THIESSEN HELRIGHEL 78091 

MAGNA MARIA MARQUES BITENCOURT sesas 
NEIDE FERREIRA 78001 

RAYANNE YURIE JACOS KARASINSKI 112854 
SIMONE TOMIE KOBAYASH! BOTINE 68991 

Art, 2º - O presente Decreto, entra em vigor nesta data, ficando revoga. do o Decreto nº 34 388/2020. 
Prefeitura do Municipio de Araucária, 14 de setembro de 2021, 

MISSAM HUSSEIN DEMANI 
PREFEITO MUNICIPAL 

| TRosPR | CEE 
AUSA: EXONERAÇÃO CONPULSÓRIA REGIME CLT | 
SECRETARIA: SMCT CARGO: ESCRITURÁRIO - CLT 
Art. 2º— O presente Decreto, ressalvado o disposto no arigo 1º, entra 
em vigor nesta cata 

Prefeitura do Município de Araucária, 17 de Setembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

RYAM HISSAM DEMAINI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

Ria oná io fia 

Pubiicação de oii, ata  atanços? Entre em cootto o te (01) 2532002 

= 

SESI anaucária 
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 52/2021 

LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021 
TIPO MENOR PREÇO PROCESSO LICITATÓRIO Nr 45.885/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): CENTURY COMERCIAL EJRELICNPUIME sob nº 
02.885 594/0001.57, OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA 
O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE GINÁSTICA RÍTHA DE 
ARAUCÁRIA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 898040/2020 - MINISTE- 
RIO DA CIDADANIA ITENS 2, 3, 4 e 7 nos termos e especificações 
estabelecidas no Edital de Pregão Eletrónico nº 64/2021 e seus 
Anexos, VALOR CONTRATUAL: O CONTRATANTE pagará em razão 
do fel lomecimenta dos objetos contatados a quantia global de R$ 
3.283,98 (nove mi. olacentos e ofenta à rãs reais e noventa a vila cen. 
avos), DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 
60 (sessenta) dias, contados da data da sua publicação do extrato de 
contrato no Diária Oficial do Municipio. CONTRATO ASSINADO EM: 14 
de selembro de 2021 

Profeitura do Município do Araucária, 20 de setomiro do 2021 
FABIANO LEITE DA SILVA, 

Secretário Municipal de Espore e Lazer 
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 83/2021 

LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021 
TIPO MENOR PREÇO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45,805/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, 
CONTRATADO(A): BIKE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELICNPJ/ 
MF sob n.º 94 684,098/0001-31. OBJETO: O presente CONTRATO 
por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTI- 
VOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE GINÁSTICA 
RÍTMA DE ARAUCÁRIA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 898048/2020 
MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ITENS 1, 6 e 8 nos termos a especlica- 
ções estabelecidas no Edital de Pregão Eletrónico nº 64/2021 o nous 
Anexos. VALOR CONTRATUAL: O CONTRATANTE pagará em razão 
do fio fomecimento dos objetos contratados a quantia global de R$ 
25 841,24 (vinte e cinco mi, olocantos e quarenta a um reais o vinto 
quatro centavos) DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente cor 
trato é de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua publicação do 8 
“ralo de contato no Diário Oficial do Municipio. CONTRATO ASSINADO 
EM: 14 do solembro do 2021 

Prefeitura do Município da Araucária, 20 de setembro de 2021 
FABIANO LEITE DA SILVA, 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 84/2021 

LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021 
TIPO MENOR PREÇO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45 886/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, 
CONTRATADO(A):C.H QUEIROZ PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI, CNPJIMF sob nº 28.683.279/0001-08. OBJETO: O prasonto CONTRA. 
TO tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE Gl- 
NÁSTICA RÍTMA DE ARAUCÁRIA — TERMO DE CONVÊNIO Nº 
898048/2020 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ITENS 9, 10 e 11 nos 
termos e especticações estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 
64/2021 o sous Anexos. VALOR CONTRATUAL: O CONTRATANTE 
pagará em razão do fiel fornecimento dos objetos contratados a quantia. 
global da R$ 25 400,00 (vila a cinco mil a quatrocentos reais). DA V- 
GÊNCIA: O prazo de vigência do prosanto contrato é do 60 (sansanta) 
lis, contados da data da sua publicação do extrato de contrato no Did 
"o Si do Municipio. CONTRATO ASSINADO EM: tá de scambro 
do 2021. 

Prefeitura do Município de Araucária, 20 de setembro de 2021 
FABIANO LEITE DA SILVA, 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

1 asaucámia 
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

71/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 56305/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): BABYCARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, 
CNPUMF Nº 05.503.803/0001-82. OBJETO: O prosento contrato lom 
or objelo a contratação de empresa especializada para prostação 
de serviços de Fonoaudiologia o Fisioterapia domicilar, para an. 
dora demanda judicial para a paciente LDA S conforme autos sob 
rr 0003616 82 2021 8 160025, obedecendo todas az normas o logia 
ão vigentes, pelo período de 180 (Carto a otnta ias, demais espec cações constantes no Processo Administatvo de Dispensa de Lícia 
qo Nº 6038572021. Os serviços serão exocutados PELO MENOS TRÊS VEZES NA SEMANA, na quantidade por mês da 30 horas da serviço da 
fescteraç e 13 horas de toncaudiologia. DO PREÇO: O CONTRATAN- 
TE pagará em razão da fil enrega dos seniços contados, a quanta 
gicbal de R$ 18.720,00 (Dezolo ii, slecantos o vila rea) DA Vr- SÊNCIA: Os prazos de execução é de vigência do preserto CONTRA. 
TO serão do 180 (Canto e olana) das, contados à part da data da 
assinaura. CONTRATO ASSINADO EM: 28 do julho do 2021 

Proloiura do Municipio de Araucária 2 de setembro do 2021 
ADILSON SEIDI SUGUIURA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 
Entre em contato 

no tel.: (41) 3263-2002 
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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 020/2021 
TIPO MENOR PREÇO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4947072021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2021 

SesEro, coriatáção de empresa da angenbara pera conetreção. 
de edificação que abrigará o Centro de Referência | 
a Mulhor FORAM), no tonos estaelocos o Eta coa raso 
VALOR MÁXIMO: O preço total máxima é de R$ 237301306 (dois 
milhões, trezentos é setenta e irês mil treze reais e seis centavos) 
DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Departamento de 
Liotações e Compras, sito na ua Pedro Diuszcz, nº 160, sobreloa — 
Centro - Araucária'PA até às 13:30 horas do dia 03 do novembro de 
2021 e a ABERTURA sa dará no mesmo dia e local às 14:00 horas. 
O Edital completo está disponível no site hiips:araucariapr.gov br 
ou no Departamento de Licitações o Compras, das Sh00 as 12h00 e 
das 13h00 às 16h00. Informações pelo telefone (41) 3614-1400 Ra 
mal: 1490 ou através do e-mail: cplosoS2araucaria pr gow-br. 

Araucária, 20 de setembro de 2021 
AIRTON MOREIRA PINTO Prosidento da Comissão Permanente do 

Licitação do Obras e Serviços de Engenharia 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 0842021 

SISTEMA REGISTRO DE PRÉ: 
MODALIDADE PREGÃO (ELETRÔNICO) 

PROCESSO LICITATÓRIO DIGITAL Nº 461122021 
PREGÃO Nº 0842021 

OBJETO; Locação de computadores desktops, notebooks, monito- 
res, smartphones e tablots para o Município de Araucária, nos ter- 
mos estabelecidos no Edital e seus Anexos. O recobimento das 
Eicema ahead ro ql ciano per moio olotrônico, no ende cor ” vi 
conforma datas a horários definidos abairo: 
DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO | Até 09:00 hs do dia 

DAS PROPOSTAS. 06102021 
DATÃE HORÁRIO DAABERTURADA | As 09:00 hs do dia 

SESSÃO PÚBLICA. 06/10/2021 
adia completo o possiols aliorações ostifão) disponivalai] no so 
boo Araucaria argovbr ou no Departamento de Licitações e 
Compras, das 9h00 às 12h00 e das 13h04 às 18h00, Informações pelo. 
tolofona (41) 3514-1400 — Ramal: 1716 (DLC) / 3514-1400 — Ramal 
2308 (Pregoeiro) e-mail 

Araucária, 20 de sotombro do 2021. 
JUCILEIDE VIANA DOS REIS DUBIELA 

Termo de Referência [Anexo LI do referido Edital. ENTREGA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: até 26 de outubro de 
2021 às O9N00. 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25 de outubro de 2021 
às 09n0o. 
LOCAL; Sala de reuniões do Departamento de Lictações, situada à 
Avenida Dom Pedro nº 110, Centro - Quatro Barras - PR. 
O edtai completo poderá sor examinado e adquirido pelo ste 
ww. quairobarras pr gov br, menu “Ueitações” ou slictado via email 
otacaoBquatrobarras pe gov br Informações poderão ser cerdas pelo 
são, emas ou elefone (041) 3871-8800, das. 08h00 às 12h00 e das 
13h30 às 17h00, 

Quatro Barras, 20 de setembro de 2021 
ESTEPHANIE GONÇALVES REPINOSKI 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 

MES] ARavSÁRIA 
A Presidente do COMUSAR, no uso de suas atribuições, convoca Vossa 
Senhoria a participar da 296º (Trcentésima trigésima. sexta) reunião 
ordinária do COMUSAR, a raaliar-sa vitunlmonto no da 28 de sotom 
bro de 2021 às 18:00 horas atravis de videoconferência. polo aplicativo 
Zoom, e 0 Ink a ser onviado no dia da rounido, via Whats App, nos 
membros, no grupo do Consho, a aos vistantos quo realizaram inscr 

da página do COMUSAR. 1 — Expediente do dia: (5 min) 
Jusifcaivas do ausência: 1.2 — Correspondências recobidas o 

jadas — rolalório sorá onviado assim que ostver pronto; 13 - Apro 
vação da Aa: 335º: 1.4 - Apreciação das Atas: 312º e 324º 15 — Ofícios 
nºs 161 0 162/21, onviados aos ox prosidentos do Comusar, Sr Jar 
Francisco Lopos, rolernto as Atas das Rouniões: Ordinária nº 2932017 
e Extraordinárias nva 127/2017 e 1382018 a S.João Carlos Ribeiro, 
telerento a Ala da Reunião Ordinária nº 308/18: 2 — Pauta; 2.1 — Go- 
missõos Temáticas - Composição o calendário; (10 min): 2.1.1 - Legis. 
lação; 2,12 — Assisiência; 2.1.3 — Orçamentária; 2.14 — Fiscalização: 
21,5 - Capacitação 22 - Ralatóro final da XV Contomusar; (20 min) 
23 — Plano Anual do Saúdo; (20 min); 3 — Assuntos gerais. (15 min) 
Formulário do Inscrição para participação da população está disponivel 
na página do Comusar no sito da Proteitura da Araucária, através do 
rd: hs:/aracaria atende nevcidadao pagina/consalho-municipal-de- 
saudo-dearaucaria-comusar. O mesmo deve ser preenchido até o dia 
FA 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021 

OBJETO: A presente ata tem por objeto o registro de preços para 
eventual necessidade de aquisição de brinquedos para comemoração 
do Dia das Crianças, os quais corão entregues para todas as crianças 
matriculadas nos CMEIS o escolas municipais 
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, 
CNPJ: 76.105.568/0001-36. 
DETENTOR DA ATA: MARILÉIA LEAL DOS SANTOS- COMERCIO 
DE BRINQUEDOS EPP. CNPJ: 00.533.784/0001-13. 
VALOR: R$ 158.290,00 (cento e cinquenta e oito mi duzentos e 
noventa reais) 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6512021 

MENOR PREÇO POR ITEM 
A Preflura Muricpal de Quatro Barras, toma público para 
conhecmento dos interessados que fará realizar Lictação, sob a 
moidade supra, com as seguintes carcieitcas. 
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de 
aquisição de veículos novos para atender as. secretaras 

conforme. especificações. contidas no Termo de 
Referências (Anexo 01) do teerido Edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 21092021 às 
13189 do da 06/102021, 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13151 às 13h59 do dia 
os roer 
INícIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00 do dia 
osnomar 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Ofcia! de Brasa 
LOCAL: Portal Compras BR - my comprasbr com br "Acesso 
Identificado” 
O dial completo poderá ser examinado e adquirido pelo sie 
vw quatrobaras pr gov br. menu “Lctações” ou solicitado via email 
ectacao Bquatobaras pr gov Informações Porão sr obtidas pelo 
she, email ou llelona (041) 3671-8800, das OBNOO às 12h00 o das 330 de 17000. 

“Quatro Barras, 20 de setembro do 2021 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 216/2017 
Dispensa nº 4972017 

OBJETO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, 
COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI NO 8.668/93, 
DISPENSA 49/2017. 
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo, como objeto a 
prorrogação da vigência e REAJUSTE DE VALOR através da 
URMGB do Contrato firmado entre as partes em 11/09/2017, 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ 
76,105 S68/0001-38, 
CONTRATADO: RS QUATRO BARRAS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ ob nº07.382.094/0001-50 
PRORROGAÇÃO: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a 
Vigência do Contrato nº 218/217 por Oá (quatro) meses com indo 
em 11/00/2021 a 09/01/2022 
VALOR: R$ 10.505,19 (Dez mil quinhentos e cinco reais e 
dezenove centavos) 
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo ativo decore de 
autorização do Prefeito Municipal Sr. Loreno Bemardo Tolardo no 
Processo administrativo nº 11.481/2021, e encontra amparo legal 
no artigo 40, XI e 55, Ie do artigo 57 Inciso Il, da Loin. 8.686/93 & 
parecer jurídico nº 241/2021, 
DATA DE ASSINATURA: 08 de Setembro de 2021 

MENOR PREÇO GLOBAL ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO 
A Prolotura Municipal do Quero Barras toma público para 
conhecimento dos interessados que fará reaizar Lictação, sob a 
modalidade supra, com as seguintas caracteristicas: 
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de 
contratação de empresa especializada para prestar serviços com 
fornecimento de peças para mandienção prevenv, coreva 
mecânica, elétrica, acessórios, equipamentos obrigatórios e outros 
materiais necessários para seu perfeito funcionamento, bem como 
assistência de socorro mecânico 24 (vinte e quatro) horas, guincho, 
feboua ou ianaporte por corta do contado, para voicuos 
pesados (caminhões e ônibus) que compõem a frota municipal, conforme especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 
01) do reterido Edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 21/09/2021 às 
DENSO do da 05/10/2021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h51 às 08h59 do da 
os0aoa! 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09400 do a 
osnaaaar, 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Ofcial de Brasi. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 66/2021 

MENOR PREÇO POR ITEM 
A Profa Municipal do Quatro Barras, torna público para 
conhecimento dos inieessados que fará, reaizar Litação, sob a 
mosiadado supra com as seguintes caretoíicas 
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de 
aquisição de grama sintética, emborrachado e rede de 
proteção em atendimento as Secretarias de Educação e Esporte, 
Conforme especiticações contidas no Termo de Referências (Anexo 
1) do referido Edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 21092021 às 
OBM do dia 061102021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dos 06h51 às 08h50 do dia 
osr102021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00 do dia 
08102021 
REFERÊNCIA DE TEMPO, Horário Oficial de Brasilia, 
LOCAL: Portal Compras BR - wow comprashr com br "Acesso Identificado” 
O esta completo poderá ser examinado o adqurido pelo si 
ur qulrodarras pe govibr. manu “Uetações” ou solado via emal 
cação Bquatrobaras pr gov br Inomações. Podarão nar obidas polo 
sito, mai ou llafona (041) 3671-8800, das O8N0O 8 12100 
13h30 de 17190, 

“Quatro Barras, 20d setembro da 2021 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

Os principais sintomas 

do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE ou 

DIFICULDADE 

PARA RESPIRAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021 

MENOR PREÇO POR ITEM 
A Profotura Municipal do Quatro Barras toma público para 
conhecimento dos. interessados que fará realizar Lictação, sob a 
modalidade supra, com as seguintos características: 
OBJETO: Contratação de serviços gerais de borracharia, contorme. 
especificações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do 
referido Edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 21/09/2021 às 
DBhSO do dia 07/10/2021 
(ABERTURA DAS PROPOSTAS: das OBS! ds 08h59 do dia 
071102021, 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREG: 
o7rio2oan, 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Oficit do Brasa. 
LOCAL: Portal Compras BR - www. comprasbr.com br “Acesso 
Identificado” 
O dial, completo poderá ser examinado e adqutido pelo alto 
vn quatrobarras pr gov.br, menu “Licitações” ou solicitado via email 
lctacaoêBquatroharras pr gov br. Informações. Poderão sor obtidas pelo 
ste, email ou telefone (041) 3571-8800, das 08h00 às 12h00 e das 
13h30 às 17h30. 

Quatro Barras, 20 de selembro do 2021, 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

OShoo do dia 

Publicação de editais, atas e balanços? 

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

Editora lomaido Ônibus 
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5) 
ARRAS QUATi 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 66/2021 

MENOR PREÇO POR ITEM 
A Prefoiura Munipal de Quatro Barras toma público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar Liotação, sob a 
modalidade supra, com as seguintes características 
OBJETO: Registro de rã eventual necessidade de 
contratação de er é micr 

ssÍveis e eventuais substituições dos veiculos do 
transporte escolar em caso e paralisação para manutenção 
reventiva e corretiva, conforme “ações contidas no Termo 

de Referências (Anexo 01) do referido Edita, 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 21092021 às 
ON do dia 08/10/2021, 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
o8/10202", 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00 do da 
oB/ioaçar 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Oficial de Brasi. 
LOCAL: Portal Compras BR - ww comprasbr.com br "Acesso 
Identificado” 
O edial completo poderá ser examinado e adquirido pelo site 
ww qualrobarras pr gov br. men “Licitações” ou solicitado via email 
lcitacao(Qquatrobarras pr gov br. Informações. Podarão ser obtidas pelo 
sito, email ou oiofona (041) 3671-8800. das OBNDO às 12h00 o das 
13h30 ds 17h30, 

Quatro Barras, 20 de setembro de 2021 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

das 08h51 às 08h59 do dia 

ses 

QuarRS BARRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 71/2021 
MENOR PREÇO POR ITEM 

A Proletura Municipal de Quatro Baras toma púbico para 
conhecimento dos interessados que fará realizar Lictação, «ob a 
medalidade supra. com as seguntes caracteristicas 
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade ge 
contratação de empresa para Tocação de máquinas pesadas e ni mi adores, molorista, — combustivel 
manutenção, alimentação, transiado, 3 o € demais custos 
jue 0s compõe, conforme especih contidas no Termo de 

Reterências [Anexo 01) do referido Edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do cia 210972021 às 
13950 do dia 14/10/2021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 
14/102021, 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
14/102021 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Obcis de Brasã 
LOCAL: Portal Compras BR - rw comprasbr com br “Acesso 
Identificado” 
O edital completo poderá ser examinado e adquirido pelo ste 
wrw qualrobarTas pr gov br. menu “Lictações” ou solicitado via email 
etacaofBquatrobarras pr gov b. Informações. Poderão ser cbtdas pelo 
sie, amas ou lelelona (041) 3671-8800, das 08N0O às 12h00 e das 
13h30 ds 1790, 

Quatro Barras, 20 de setembro de 2021, 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

às 13h80 do da 
1400 do dia 

ses 

quiirnfBARRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 69/2021 

MENOR PREÇO POR ITEM 
A Profotura Municipal de Quatro Barras. público para, 
conhecimento. dos Interessados. que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade supra, com as seguintes caractorísicas 
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade del 

referido Edital, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do cia 21/09/2021 às 
OBNSO do dia 1311012021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das CEnSt 
13/10/2021, 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00 do da 
13/10/2021, 

do 08h59 do dia 

REFERÊNCIA DE TEMPO; Horário Oficial do Brasta, 
LOCAL: Portal Compras BR - wwrw.comprasbr.com.br “Acesso 
Identificado” 
O edital comploto poderá ser examinado e adquirido pelo site 
we qualrobairas pr Qov.br, manu “Licitações” ou solicitado via email 
lcitacaoQBquatrobarras.pr gov br. Informações. Poderão ser obtidas pelo 
sit, email ou talofono (041) 3671-8800, das 08h00 às 12h00 o das 
19h30 às 17h30, 

Quaro Barras, 20 de setembro de 202 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 70/2021 

MENOR PREÇO GLOBAL 
A Profoiura Municipal de Quatro Barras toma público para 
conhecimento. dos. interessados que fará reaiizar Licitação, sob a 
modalidade supra, com as seguintes características 
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de 
tt E ag rviços gráf 

u o 
de obr a essi 

Secretaria Municipal de Educação no fornecimento de apostilas e 
atividades sos alunos a rede municipal de ensino, conforme especificações contidas jo de Referências (Anexo 01) do 
referido Edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
OBhS do dia 14/10/2021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h51 
14/102021, 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00 do dia 
141102021, 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Oficial do Brastia. 
LOCAL: Portal Compras BR - WWw.comprasbr.com br “Acesso 
Identificado” 
O edial, completo poderá ser examinado e adquirido pelo site 
ww quatrobarras pr gov.r, menu “Licitações” ou solicitado via email 
NeitacaofPquatiobarras pr gov br Informações. Poderão ser obtidas peio 
sto, email ou tolefone (041) 3871-8800, das OBNO às 12h00 e das 
93h30 às 17h90. 

Quatro Barras, 20 de setembro de 2021 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipa! 

las 1THOO do dia 21/09/2021 de 
ds 0BhSO do dia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
[SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE. 

AVISO DE CREDENCIAMENTO 
EDITAL Nº 002/2021 - SUMA 

Processo Administrativo Eletrônico nº. 01-144654/2021 
Processo Administrativo nº. 01-123715/2019 

|O MUNICÍPIO DE CURITIBA, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — SMMA da PRE- 
FEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, mediante ato dal 
[Comissão Especial de Execução de Chamamento P 
nomeada pela Portaria nº. 22/2021-SMMA, toma público que 
realizará na forma de edital de Chamamento Público, abaixo] 
numerado, o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas 
para Recebimento, Triagem, Armazenamento, Recicl 

em, Beneficiamento e Reaproveitamento de Residuos dal 
Construção Civil (caliça), Coletado « Transportado pelo 
Município, com base na Lei Federal no 8.66693 e Decreto] 
Municipal nº 610/2019, 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0022021-SMMA 
[Contratação de pessoas jurídicas para Recebimento, Triagem, 
Armazenamento, Reciclagem, Beneficiamento e Resproveita 

mento de Residuos da Construção Civil (caliça), Coletado e 
ransportado pelo Municipio. 
1. O requerimento para credenci imento, bem como os docu- 
mentos deverão ser protocolizados em um único volume nal 
sede do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, situado na Rus Nilo Peçanha, 
1445, Bom Retiro, Curitiba/PR, a/c de Edelcio Marques dos 
Reis, no horário das 08h às 12h e das —13h às 18] 
de 26/10/202 
2. O EDITAL DE EMBASAMENTO poderá ser obtido junto) 
ao portal da Prefeitura Municipal de Curitiba (http://www 
nitiba pr gov.br/conteudo chamamentos-publicos-2021/3 188) 
ou ainda, por solicitação formal, no endereço eletrônico: lim 
pezapub curitiba prgow br 
Curitiba, 21 de setembro de 2021 

Edelcio Marques Dos Rei 
Comissão Especial de Execução de Chamamento Público] 

Portaria nº 22/2021-SMMA 

TR PSD je TA 

AVISO DE UCITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 8272951 - GUS - FUNDEPAR PROTOCOLO he 16051807: ORJETO: rlrada da amplação do Cento 
Estadua de Educação Profacona Agrccia Manoel Ribas = CEEPA. no Munícição de AgucamaPA. Comênio rº ESEIESTOS — Programa Bruel Protenonaizado - PNDENIEC. AUTORIZADO POR: Marco Peres! Bueno — Demo Prestderie DATA DE ABERTURA E LOCAL: 26 de outubro de 
2029, de 09:30 (novo horas e tita mis). no Audio do INSTITUTO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA. IASTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 

PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. tudo 4 Ru dos 
Parana. VALOR MÁRIO: R$ 352330557 (da mes cocertos e vie & 
ts qo. novecentos o cuando a Coco res & never e set canivoe) RETRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: ms o ue do Compras Pasná ro endeiço 
e coreentparaa pr que, no e Corta 2 Uestações: Conta de Estas. Guta coção para fetada do Edil e dos Elemenios Técnicos nctutios será fito à Combsão Permanente de Lctação do INSTITUTO 
PARANRENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL = FUNDEPAR. no ersereço soma cado lomacendo ma pêra para cação o heriro 
das 1300 de 17.00 hexa. Insormações: (41) 12502286 “o (41) 2250 902 DATA: 16052021 Comanão Permemano de Lstação 

“MP foi devolvida pela impossibilidade 
de tratar este tema por meio de Medida Provisória” 

Congresso terá boa 
vontade com projeto do 
governo, diz Pacheco 

O presidente do Se- 
nado, Rodrigo Pacheco 
(DEM) sinalizou com boa 
vontade ao projeto de lei 
encaminhado pelo gove 
no que limita a remoção 
de conteúdos em redes 
sociais com mais de 10 Medida Provisória foi a 
milhões de usuários. O impossibilidade de tra- 
projeto foi enviado ontem, tar esse tema por Me 
em substituição à Medida da Provisória, em razão 
Provisória com mesmo da sua natureza e da au 
teor devolvida por Pache- sência de relevância e 
co na última semana. Sem . urgência”, disse Pacheco 
falar no mérito, Pacheco ontem, após evento em 
reconheceu que, desta Campinas (SP). “A 
vez, o governo faz a pro- vindo um PL, ele se soma 
posta pela via correta. À a outros que tramitam 
MP foi devolvida, em um na Câmara e no Senado 
expediente muito inco- e que versam sobre esse 
mumfoiapenas a quinta tema de alteração do 
vez que isso ocorreu desde Marco Civil da Interner”, 
a Constituição de 1988 -, acrescentou. 

sob a alegação de tais as 
suntos não podem ser tra- 
tados por meio de Medida 
Provisória 

“Há de se reconhe 
cer que é a via própri 
A razão da devolução da 

Bolsonaro e Johnson conversaram sobre 
as relações comerciais entre Brasil e Reino Unido 

Bolsonaro se reúne com 
Boris Johnson nos EUA 

pública, eles conversaram 
sobre seus programas de va- 
cinação contra à Covid-19, 
destacando a parceria entre 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), a Universidade 
de Oxford, na Inglaterra, é 
a companhia farmacêutica 
AstraZeneca. Outro assunto 
abordado pelos dois líderes 
foia preparação para a Con- 
ferência das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima 
(COP26), que será realizada 
em novembro em Glasgow, 
na Escócia, país que faz par- 
tedo Reino Unido. E 

Em encontro na véspera 
da abertura da Assembleia 
Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), o 
presidente Jair Bolsonaro e o 
primeiro-ministro do Reino 
Unido, Boris Johnson, acom- 
panhados de ministros e au- 
xiliares, conversaram ontem 
sobre as relações comerciais 
entre os dois países e o forta- 
lecimento da parceria bila- 
teral. A reunião ocorreu em 
Nova York (EUA). 
Segundo a Secretaria 

Especial de Comunicação 
Social da Presidência da Re- 



Região Metropolitana 

Pinhais lança ações 
educativas para o trânsito 
Iniciativa é em alusão a Semana Nacional do Trânsito 

Do dia 18 a 25 de setem- 
bro acontece à Semana Na- 
cional de Trânsito que neste 
ano tem o tema "No trân- 
sito, sua responsabilidade 
salva vidas”. Esta é uma 
iniciativa que conta com 
os Órgãos que compõem o 
Sistema Nacional de Trân- 
sito que realizam ações para 
mobilizar a sociedade. 

Em Pinhais, as ações 
erão conduzidas pela Se 

cretaria Municipal de Segu- 
rança e Trânsito (Seset) qui 
durante a semana abordará 
assuntos voltados à cons. 
cientização e respeito ao 
trânsito, A primeira turma 
de agentes de trânsito ini 
ciou a capacitação no dia de 
hoje, em uma parceria com 
a Secretaria de Trânsito de 
uritiba. 
Nesta segunda-feira 

(20), a Seset lança o “Bloco 
da Multa Moral”. Os guar 
das municipais estarão nas 

| im Pinhais, as ações serão conduzidas pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 

vias. públicas fiscalizando 
o cumprimento das leis de 
trânsito. Em uma event 
irregularidade, como por 
exemplo, falta do cinto de 

segurança, 
vagas reservadas às pessoas 
com deficiêne 

etc, o motorista receberá 

uma via da “Multa Moral 
onde será apontada a ir- 
regularidade e o guarda 
abordará a respeito do erro 
cometidos 

estacionar em 

ou idoso, 
nçar O sinal vermelho, 

ANA EBAOOAEBAAEEOEELEDA 

Educação cadastra professores em 
Regime Suplementar em Piraquara 

A Secretaria Municipal 
jo está com o 

dastro aberto desde o dia 
20 de setembro, para pro. 
fessore rsados na 

de ensino 
um padrão 

e tenham disponibilidade 
para contrato de regime su- 
plementar (contrato tem 
porário). 

Importante ressaltar que 
o cadastro não garante à 
vaga de regime suplemen- 
tar, uma vez que a Secreta- 

ria Municipal de Educação 
realizará o contato com os 
cadastrados mediante ne 
cessidade de contratação. 

As vagas são temporá 
e atendem a Lei muni, 

cipal Nº 1192/2012. 
Para mais informações e 

cadastro, acesse: 
hrtp://www.piraqua 

raprgov.br/aprefeitura/ 
secretariaseorgaos/edu 
cacao/Inscricao--Regime- 
Suplementar--71-9779. 
shtmlm 

Divigação 

A Secretaria Municipal de Educação realizará o 
contato com mediante necessidade de contratação 

Gabinete Móvel da Contenda atendeu 

diversos moradores em São José dos Pinhais 
A Prefeitura de São José 

los Pinhais realizou na il- 
tima sexta-feira (17) mais 
uma edição do Gabinete 
Móvel, desta vez na Con- 
tenda e região. Durante à 
ação, que aconteceu das 
09h às 12h, na Rua Antó- 
nio Quintino de Almeida, 
» das 14h às 17h, no Salão 
da Igreja Católica da Vila 
Plantes, a prefeita Nina 

inger e 0 vice-prefeito 
Professor Assis, puderam 
puvir as principais de- 

mandas dos moradores. 
A iniciativa, que faz 

parte do plano de gover- 
no, tem como principal 
objetivo ir até as comuni- 
dades, ouvir os cidadãos 
e buscar equacionar os 
problemas mais urgen- 
tes elencados por eles. O 
Gabinete Móvel permite 
que a Prefeitura realize 
ações mais assertivas e 
eficientes, de acordo com 

de Setembro de. 

Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral com.br 

A prefeita Nina Singer o vice-prefeito Professor 
Assis puderam ouvir as demandas dos moradores 

as necessidades de cada 
região 

grupor3a. com 

as, saúde, amor, etc... Venham nos visitar 
na minha loja: Rua Emiliano Perneta 30 - loja 21 
- galeria Cezar Franco ao lado da praça Zacarias. 
Escute o programa Bom Dia Astral na rádio Cul- 
tura AM 930 e através da nossa Live no facebook 
Dirce Alves Jornalista de segunda a sexta-feira 
das 07h às 0Bh. WhatsApp (41) 9741-1419. 

Imanaque de Astrologia Dirce Alves 2021.0 
que Vênus trárá para o seu trabalho, finan- 

Quem nasceu hoje 
Todos os seus negócios terão boas influências 

astrais, Será uma pessoa ligada a família e seus 
costumes. Guiado por pensamentos positivos, 
estará sempre lutando pelos mais necessitados. 
Inteligente, simpático e compreensivo. 

Alerta 
Os arianos passam o dia no alerta, e a rotina 

deve ser sua companheira durante este período. 
Não discuta por pequenas coisas no campo de 
trabalho. No amor, evite ser exigente com seu par 
afetivo. Saúde em leve baixa. 

Você acorda no alerta e deve ter paciência. Não 
peça favores ou espere compreensão da família 
Adie decisões ligadas a novos negócios e trabalho. 
Dia cansativo, Problemas com o fígado C. 462 M. 
13% 

1 Seu dia será bem equilibrado com possibilidades 
«= de ótimos negócios. Tudo sairá como o plancjado. Pode contar com a colaboração, Inclusive do seu 

amor: Romantiamo a valer Tente em jogos e oer 

pretende realizar. Fique calmo e converse com todos, 
nó terá carinhos e compreensão. Trabalho e negócios 
Fase que a família colabora com as mudanças que 

equilibrados. Faça um chechcup geral. €. M.9011 

Graças a influência de Marte e Mercúrio você 
f aliza muitos dos seus projetos. Humor excel 
(05) Todos estão dispostos a colaborar no traball 

negócios. Mudanças no seu lar. Amor total. C. 155 
M. 5568 

Você tem tudo para melhorar e organizar ua profis- 
são. Tire proveito desta fase de sucesso e conte como 
equilibrio financeira. Comece a fazer seu pé de meia. 
Acertos com a família Amor intenso. C. 6H M. 2496, 

Amanhã o Sol passa a transitar na sua segunda casa, 
vem equilíbrio no trabalho, entrada de dinheiro e 
polo total da família Não seja tão exigente no amor. 
Conte com Capricórnio e Peixes. 891 M. 7647 

Comece a planejar sa vida familiar e profisional, o. 
Sol amanhã estará no seu signo, é a fase de aniversá 
rio. Equilibrio com as finanças, crescimento no traba 
lho e bom relacionamento com todos. 403 M.0230 

Voc dada om algmos hoc para orguniar o HE Daio nego À nência do Sata sa des 
voto 12" cam, rar uma série de problemas Não ie em big. Eite novos gastos. 6. 7811.6855 

Período para apoiar à família, incluindo os que não 
Não fale abertamente. Controle 

suas energias. O trabalho e negócios vão bem. No 
amor, ciúmes e discussões. C. 512 M. 8126. 

Fase que não deve esconder seus sentimentos, passe 
É) todos o que vai no seu coração. Posítivo para o amor 

e solução de problemas. Intuição no trabalho e negó- 
cios. Positivo para decisões domésticas .936M.5709 

Você serão privilegiado do zodiaco A partir de amanhã. 
oSolpassa influenciar sua nona casa É afase do amor, 
paixão, saide, progresso o mudanças positivas no lar. 
Solte es sentimentos interiores. .044 3471 

Mais do qualquer outro signo, a sensibilidade é um. 
das pontos da sua personalidade. À partir de am 
“hã terá uma fase neutra, é bom se prevenir. Procu- 
re apoio do seu amor. Trabalho cansativo. C. 170 M. 
zas 

[Arre rr 
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EUA devem 
suspender 
restrições a 
estrangeiros 

Os Estados Unidos A diretoria da Agência 
vão suspender todas as | Nacional de Telecomuni- 

de viagens in- | cações (Anatel) marcou 
ternacionais, a partir de | para sexta-feira (24) a 
novembro, para adultos | reunião para concluir a 
estrangeiros que estive- | votação da proposta de 
rem totalmente vacina- | leilão para a exploração 
dos contra a Covid-19, | deserviços de acesso mó- 
anunciou ontem o go- | vel sido Ergo 
verno do presidente Joe » E 
Biden. A medida vale | Qade da conedo mó 
para todos os países, in- | 4 Eis primas 
clusive o Brasil, e substi- | passada, Mas a decisão 
tui o atual sistema, que | foiadiada por um pedido 

ringe o voo deestran- | de vista do conselheiro 
s de determinados Moisés Moreira. 

e impõe outras Os ministros ainda 
restrições, como quaren- | discutem algumas ade- 
tenas obrigatórias. quações sobre o texto da 

A Casa Branca infor- 
mou que ela entra em 
vigor “a partir do início 
de novembro”, sem es 
pecificar a data exata. 
Não foi informado até o 
momento quais vacinas 

rão aceitas, Segundo 
o comunicado, os es- 
trangeiros que viajarem 
aos EUA deverão estar 
totalmente imunizados 
e apresentar o compro- 
vante de vacinação an- 

de embarcar, Além 
vai man- 

ter a exigência de que 
o passageiro apresente 
um teste negativo de Co- 
vid-19 feito até três dias 
antes do embarque. E 

Anatel deve votar na 

sexta proposta para 
o leilão das redes 5G 

proposta para concluir a 
votação. A Anatel irá fi- 
nalizar a proposta após 
ela ter sido analisada 
pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU). Apesar 
de um parecer técnico 
apontando — problemas 
e sugerindo mudanças, 
a maioria dos ministros 
votou pela aprovação da 
proposta da agência. O 
leilão vai colocar as fai- 
xas de frequência para 
disputa por operadoras 
de — telecomunicações, 
mediante — pagamentos 
e determinadas obriga- 
ções. A votação irá defl- 
niressas condições. E 

Leilão vai colocar faixas de frequência para 
disputa por operadoras de telecomunicações. 

O ministro do Desen- 
volvimento Regional, 
Rogério Marinho, disse 
ontem que o governo dis- 
põede R$7 bilhõesem re- 
cursos a serem investidos. 
em mobilidade urbana, e 
que, nesse setor, é o trans- 
porte público o “vetor 
mais. importante” para 
deslocamento de pesso- 
as, À afirmação foi feita 
durante a abertura online 
da Semana da Mobilida- 
de, que vai até sexta-feira 
(24). A expectativa é de 
que ao longo da semana 
sejam anunciadas tam-| 
bém medidas de estímu-| 
lo ao desenvolvimento de 
projetos de infraestrutura 
cicloviária. 
“Temos mais de R$7 

bilhõesem investimentos, 
mas em função da pande- 
mia houve dificuldade de 
manutenção dos serviços 
de transporte em cidades 
de médio e grande porte, 

Ro oii fia 

Ministro destacou que transporte público é o 
vetor mais importante para deslocamento de pessoas 

Divulgação Fem 

v 

E nas são pras aieament pet cru, com insumos importados da China 

Fiocruz recebe na 
quarta insumos para 
5,2 milhões de doses 

lação entregou ontem ao governo 
mil doses da vacina AstraZeneca 

doses ficaram no Estado 
do Rio de Janeiro e as di 

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) confirmou 
ontem que está prevista a 
chegada amanhã ao Rio 
de Janeiro, vinda da Chi- 
na, de mais uma remessa 
de Ingredi 
cêutico Ativo ( 
Aeroporto do Gal 

aguarda a confirmação 
das datas para a chegada 
de novos lotes do insumo mais seguirão para 0 Mi- 
ainda em setembro. nistério da Saúde e serão 

A fundação anunciou distribuídas às unidades 
ainda que entregou on- da Federação. 
tem um novo lote com — Com essa entrega, à 
937 mil doses de vacina Fiocruz alcançou a mar- 
contra a Covid-19, pro- ca de quase 97,5 milhões 

insumo é suficiente para. duzida em parceria com de doses entregues ao 
a produção de 52 mi- a farmacêutica Astra- Programa Nacional de 
lhões de doses. A Fiocruz Zeneca. Do total, 50 mil Imunizações (PNI). E 

BEBENDO ORACOES RADAR 

Brasil está em 57º lugar no 
ranking mundial de inovação 

Marcelo Caco 
Em ranking divulgado 

ontem pela Organização 
Mundial da Propriedade 
Intelectual (OMPI), o Bra- 
sil ocupa a 57º posição no 
Índice Global de Inovação 
(GI) entre 132 países. O país 
subiu cinco posições em re- 
lação ao ano passado, mas 
está 11 posições atrás de 
sua melhor colocação, 47º, 
alcançada em 2011. À classi- 
ficação começou a ser publi 
cada anualmente em 2007. 

As principais fraque- 
zas do país apontadas no 
ranking são formação bruta 
de capital, facilidade para 
abrir uma empresa, facilida- 
de para obtenção de crédito 
e taxa tarifária aplicada. Os 
maiores avanços do Brasil 
em relação aos dados de 
2020 se deram nos indicado- 
res de crescimento da pro- 

E Qi cnc posições em eaçto o antinçde2020 
dutividade no trabalho e de. incompatível com o fato de 
gastos totais com software. . o paíssera 12: maior econo- 
Na avaliação da Gonfedera- mia do planeta e com a reali 

dade de ter um setorempre- 
sarial sofisticado. 

ção Nacional da Indústria 
(CNI, a colocação brasileira 


