
Conheça mais sobre 
nossos produtos no 
ste gruporãa com 

resodily ramarm 
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Estufa do Jardim Botânico 
reabre para visitas do público 

(Páginas) 

Sanepar anuncia mudança 
no rodízio de abastecimento 

A Sanepar retoma o rodízio no abastecimento de água de Curitiba e Região Metropolitana de 60 horas 
de fornecimento de água por até 36 horas de suspensão, a partir de segunda-feira (15). (Página 5) 

Eta na página 9 

É 

86% dos municípios 
do Paraná 
registraram zero 
mortes pela Covid 
Um levantamento da S 
Saúde (Sesa) mostra q 

retaria de Estado da 
344 municípios do 

o registraram óbitos em decorrência 
id-19 em novembro. Os dados 

m os dez primeiros dias do mês e 
do Estado. (Página 4) 

Governo do Estado 
repassa R$ 60 milhões 
para a saúde na RMC 

Página 10 

Sócios do 
Athletico aprovam 
mudança para 
clube empresa 

trágimas) 

Coxa faz es 
promoção de | í 
ingressos para Il (o 

du pe : à próximos jogos A Seleção Brasileira sofreu para furar a defesa colombiana ontem na Neo Química Arena, pelas 
Eliminatórias da Copa, mas venceu por 1 a O e garantiu a vaga no Mundial de 2022, no Catar. (Página 7) se 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“O problema do 
mundo de hoje 
éque as pessoas 

inteligentes estão 
cheias de dúvidas, 

eas pessoas idiotas 
estão cheias de 

certezas...” 

Bertrand Russell 

Verificador de 

Problemas que 
ainda vão surgir 

O: atuais contra- maior parte dos parana- Estado continuem a cir- 
Mega Sena 
Concurso ue 2427 
09-19-25-37-44-56 tos de pedágio enses ao longo de mais  cular. 

nas estradas do de 20 anos. Mashádese Outro fator importan- 
Paraná terminam neste considerar dois fatores. te. O fim dos contratos | Timemania 
mês, À agência Nacional Um deles é a manu- vai deixar cerca de 2.300 | Concursone t7m1 
de Transportes Terres- tenção das rodovias. pessoas desempregadas. | 91.21-42-48.49:59:78 
tres (ANTT) já anunciou Sem o pagamento da Que são aqueles pres- | e 
que os próximos con- tarifa, o governo terá tadores de serviços que | seo connéNma 
tratos deverão ser assi- condições de manter as hoje atendem nas ro- 
nados em um ano, Ou estradas em ordem? Só. dovias, São famílias que | T otofácil 
seja, ficaremos um ano vendo para poder ava- precisam ser inseridas | concurso nez369 
sem ter que pagar pela liar. Afinal, os investi- no mercado de trabalho | 02-03-05-08-09 
tarifa que foi contesta- mentos são necessários e que não deveriam pa- | 10-11-12-13-14 
da e "amaldiçoada” pela . para que os produtos do gar pela burocracia. M | 15-22-23-24-25 

AVENGED DEAD 

IMAGEM DO DIA 

Um foguet 
Falcon 9 foi 

n na Flórida (EUA), 
transportando 

Europeia (ESA) num 
missão para a Estação 
Espacial Internacional. 

APÓS ENQUETE 

Elon Musk decide vender 
US$ 1,1 bi em ações da Tesla 

eprotação 
Há poucos dias,oCEO da De acordo com arquivos 

Tesla (foto), Elon Musk, rea- apresentados à Comissão 
lizou uma enquete no Twit- de Valores Mobiliários dos 
ter para determinar se de- Estados Unidos, foram ven- 
veria vender 10% das suas  didas 934 mil ações da Tesla 
ações para pagar impos a um preço médio de US$ 
Quase 60% dos usuários LI7O por ação. Isso repre- 
da rede social decidiram senta um valor 180% maior 
que as ações deveriam ser que durante o mesmo perío- 
vendidas, e ele acabou aca- . do do ano anterior. “Não re- 
tando a decisão, vendendo . cebo salário em dinheiro ou 
US$ 1,1 bilhão em ações da. bônus de lugar nenhum. Eu 
Tesla. O valor, porém, repre- . só tenho ações, portanto, a 
senta 1% — e não 10% — do única maneira de pagar im- 
total de ações pertencentes — postos pessoais é vendendo 
ao bilionário. ações”, disse Musk. E 
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ANTT envia projeto para 
pedágio ao Tribunal de Contas 

O novo plano de con 
cessões das rodovias pa 
ranaenses avançou mais 
uma etapa do cronogra 
ma. Após a aprovação 
do edital pela Agência 
Nacional de Transpor. 
tes Terrestres (ANTT) 
na última semana, o 
órgão enviou o plano 
de outorga para análise 
do Tribunal de Contas 
da União (TCU) nesta 
quinta-feira (11). Esta é 
a última etapa prevista 
antes do projeto ir a lei 
lão na Bolsa de Valores 
(83) 

do Estado em 
ja com o governo 

federal e a sociedade ci 
vil, o modelo de leilão 

Segundo o cronogra 
ma da ANTT, a previ 

O documento enca- são é lançar o edital de 
minhado contempla os licitação no primeiro 
estudos de viabilidade trimestre de 2022, se- escolhido é o de menor 
técnica e econômica guindo para o leilão no tarifa. O pacote de concessões 
para à exploração dos segundo trimestre e as- O projeto prevê in- estima ainda outros R$ 
serviços de infraestru-— sinatura do contrato pe-  vestimentos de R$ 44 32 bilhões destinados 
tura € prestação de ser- las empresas vencedoras bilhões em obras, valor 

para rodovias aplicado 
somente no Paraná. Se 

o duplicações, contor. 
nos, obras de arte espe 
ciais e outras melhorias. 

tos de operação e 
viços de transporte ter- do certame no terceiro. equivalente a 120 anos manutenção das vias 
restre de seis lotes, Elaborado pelo Go- de orçamento federal (OPEX). E 

DEAD EDNARDO GOO E DE OO 

TCU manda procuradores da Lava Jato 
devolverem R$ 2,5 milhões de diárias 

O ministro Bruno Dan 
tas, do Tribunal de Contas 
da União (TCU), determi 
nou que procuradores da 
extinta força-tarefa da 

ato devolvam R$ 2,5 
milhões referentes a g 
tos com diárias e passa 

operação. 
ninistro, o 

modelo de funcionamen 
to do grupo de trabalho 
“viabilizou uma indústria 
de pagamento a certos | 
procuradores. escolhidos 

o que é absoluta 
mente incompatível com 
as regras que disciplinam 
o serviço público brasilei 
ro”. 

A ação pode, com base 
na Lei da Ficha Limpa 
tornar 0 ex-coordenador 
da força-tarefa no Para 
ná, Deltan Dallagnol, e 
o ex-procurador-geral 
da República Rodrigo Ja 
not inelegíveis - os dois 
avaliam uma candidatu 
ra em 2022. Ao anunciar 

a renúncia ao cargo de 
procurador da República, 
Dallagnol disse que pode 
“fazer mais pelo País fora 
do Ministério Público”. 

Dallagnol terá seu “pa 
pel” analisado na identi 
ficação dos procuradores 
que propuseram o mode 
lo do grupo de trabalho 
da operação. Janot, por 
ter autorizado a consti- 
tuição da força-tarefa, 
também deverá apresen- 
tar esclarecimentos. & 

Câmara 

Audiência discute do passaporte sanitário 
Uma audiência públi 

ca realizada na Assem 
bleia Legislativa do Para- 
ná nesta quinta-feira (11) 
discutiu a necessidade 
pu não da implantação 
lo passaporte sanitário 
no Paraná. O documento 
tem o objetivo de com- 
provar a imunização con. 
tra a Covid-19 como re- 
quisito para ingresso em 
ocais públicos e privados 
com circulação de pes- 
sous, À audiência contou 
com a participação de 
médicos, biólogos, ad- 
vogados, especialistas e 

parlamentares. Os part 
cipantes se posicionaram 
contra à implementação 
do passaporte vacinal. A 
proposição do encontro 
foi do deputado Márcio 
Pacheco (PDT) 

Entre os pontos abor- 
dados pelos participantes 
estão questões constitu- 
cionais, segregação, cer- 
ceamento de liberdades 
individuais e a real neces- 
sidade de obrigar as pes- 
soas a se vacinarem. É o 
que diz o proponente do 
debate, deputado Márcio 
Pacheco. 8 

PB Asudiência debateu a validade da 
À exigência do passaporte 

Tratamento a autistas 
Operadoras de planos de saúde que atuam no es- 
tado podem ser proibidas de limitar tratamento 
para pessoas com Transtorno do Espectro Au- 
tista (TEA). É que prevê o projeto assinado pelo 
deputado Alexandre Amaro (Republicanos), que 
começou a tramitar na Assembleia Legislativa. 
O texto proíbe o limite de consultas e sessões de 
fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacio- 
nal e psicoterapia. 

Interferência na PF 
A Advocacia-Geral da União (AGU), que repre- 
senta judicialmente os interesses do Planalto, 
defendeu nesta quinta-feira, junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) a validade do depoimen- 
to do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
no inquérito que investiga se ele interferiu po- 
líticamente na Polícia Federal para blindar alia- 
dos. A manifestação foi enviada para rebater o 
ex-ministro Sérgio Moro (Podemos). 

Caderneta da Criança 
Acompanhar a saúde e a vacina das crianças, do 
nascimento até os nove anos de idade, por melo 
de uma caderneta, sempre foi uma determina- 
ção obrigatória em todo país. Porém, esta práti- 
ca não tem sido cumprida em muitos hospitais 
da rede pública no Paraná. É o que apontam re- 
atos de profissionais que escreveram ao depu- 
tado Requião Filho (MDB), denunciando a falta 
do material impresso, 

PE O ensino domiciliar tem uma tei aprovada 
no Estado do Paraná 

Câmara debate 
ensino domiciliar 
em Curitiba 

Atendendo às  solic 
ções realizadas pela Co- 
missão de Constituição e 
Justiça (CCJ), O projeto de 
lei que dispõe sobre o en- 
sino domiciliar na capital 
recebeu substitutivo geral 
A matéria tramita na 
mara Municipal de Curitiba 
(CMC) desde março. Os ve- 
readores que compartilham 
a iniciativa são Eder Borges 
(PSD), Marcelo Fachinello 
(PSC), Indiara Barbosa e 
Amália Tortato, ambas do 
Novo. 

Com a aprovação na As- 
sembleia Legislativa, a lei 
estadual foi sancionada em 

a as 
izes para o ensino do- 

miciliar — (homeschooling 
no estado, Dessa forma, en- 
tre as atualizações reali 
as no texto, o substitutivo 

protocolado esclarece que 
“são aplicáveis aos estu 
dantes de Curitiba as dispo- 
sições da lei estadual, ado- 
tando-se esta lei municipal 
como norma suplementar 
naquilo que couber”, 

Entre outras correções 
e informações, o substitu 
tivo geral também altera a 
certificação para aquelas 
famílias que optarem pelo 
homeschooling. E 

PR pr Ver Pr 
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Guaratuba 
abre licitação 
para Réveillon 
e Carnaval 
Com os índices da 

Covid em queda e 79% 
da população adulta va- 
cinada com a segunda 
dose, Guaratuba, no Li 
toral do Paraná, planeja 
realizar normalmente 
o Réveillon à beira mar 
e o Carnaval na cidade. 
Tanto que já está lici- 
tando queima de fogos, 
banheiros químicos 

ctas e segurança 
privada, para ajudar na 

d 
eventos. Juntas, as lici 
tações devem chegar a 
quase R$ 900 mil. 

O prefeito da cidade, 
Roberto Justus, disse que 
não se trata de "excesso 
de confiança de que os 
números da Covid conti- 
nuarão caindo” até estas 
datas. "Trata-se de uma 
questão de planejamen- 
to", afirmou Justus. A 
expectativa da Prefeitu- 
ra é alcançar os índices 
de antes da pandemia, 
quando 800 mil pesso- 

desciam a Guaratuba 
para assistir a queima 
de fogos à beira-mar. O 
mesmo para o Carnaval, 
quando, em média, 400 
mil. pessoas participa- 
vam diariamente da f 
ta nas ruas da cidade. 

Proclamação da República | 

Com objetivo de re- 
forçar o policiamento 
nas rodovias federais 
neste feriadão, a Polí- 
cia Rodoviária Federal 
(PRF) realiza a partir de 
hoje a Operação Pro- 
clamação da República 
2021, À ação segue até 
a meia-noite de segun- 
da-feira (15) visando a 
livre circulação, a pre- 
venção de acidentes e 
a promoção da segu- 
rança pública. Os es- 
forços estão centrados 
em locais e horários 
de maior incidência de 

acidentes graves e de 
ocorrência de crimes, 
de acordo com as esta- 
tísticas do órgão. 

O tráfego será res- 
trito para caminhões 
bitrem, veículos com 
dimensões excedentes 
e caminhões cegonha. 
Estes veículos estão 
proibidos de circular 
nas rodovias federais 
de pista simples hoje, 
das 16h às 22h, no 
sábado (13) das 6h às 
12h e na segunda-fei- 
ra também das 16h às 
22 horas. & 

Divulgaçãorras 

Gaeco ataca esquema de 
propina em Tamandaré 

O Ministério Públi- 
co do Paraná, por meio 
do núcleo de Curitiba 
do Grupo de Atuação 
Especial de Combate 
ao Crime Organizado 
(Gaeco), cumpriu on- 
tem 12 mandados de 
busca e apreensão. O 
cumprimento das me- 
didas ocorre no âmbi- 
to da Operação Óbolo, 
que investiga suposta 
solicitação e recebi- 
mento de propina por 
agentes políticos de 
Almirante Tamandaré, 
na Região Metropoli- 
tana de Curitiba. 

As ordens judiciais, 
expedidas pelo Tribunal 
de Justiça do Paraná, 
foram cumpridas em 14 
endereços, — incluindo 
» gabinete do prefeito, 

aii Errado Praia 

Divulgação! Gaeco 

Durante o cumprimento dos mandados de busca 
foram apreendidas diversas quantias em dinheiro 

três sedes de secreta- 
rias e o gabinete de um 
vereador de Almirante 
Tamandaré, além de 
empresas e residên- 

s no município, em 
Curitiba e em Colombo. 
Segundo as apurações 
preliminares, a solicita- 

ção e o recebimento de 
propina teriam ocorri- 
do com participação de 
intermediários, visan- 
do facilitar a aprovação 
de projeto para cons- 
trução de um cemité- 
rio é um crematório no 
município. E 
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E san asa de soriaiade é re reto da eterividadeeseurançadas vacinas 

86% dos municípios 
não tiveram mortes 
sponlça pa neste mês 

Um levantamento da 
Secretaria de Estado da 

úde (Sesa), realizado 
ontem, mostra que 344 
municípios do Paraná 
não registraram óbitos 
em decorrência da € 
vid-19 em novembro. 
Os dados consideram 
os dez primeiros dias 
do mês e representam 

ado. “Nossa 
pandemi 

sempre foi salvar vidas 
e cada vez mais, com o 
avanço da va 
temos conseguido frear 
ARDER 

a disseminação do ví- 
rus e a evolução da do- 
ença no Paraná. À baixa 
na taxa de mort 
sem dúvidas é 
efetividade e seguran 
ça das vacinas”, disse o 
secretário de Estado da 

úde, Beto Preto. 
Ainda segundo a $ 

cretaria, 168 cidades p 
ranaenses não registram 
mortes pela Covid-19 há 
pelo menos 
92 municípios estão há 
O dias sem notificaç 

de óbitos. Boa Esperan- 

do Iguaçu é a únic 
cidade que não registrou 
mortes pela doença des- 
de o início da pandemi 

“Os números com- 

provam que vacinas sal: 
n vidas. Então quem 

ainda não se vacinou, ou 
atrasou a segunda dose 
ou dose de reforço, deve 
procurar a Unidade de 
Saúde mais próxim 
realizar à imunização, 
Só iremos vencer essa 
doença com a popula 
ção vacinada e protegi 
da”, reforçou Preto. M 

DEODORO ALAGOA 

EEE 
Com investimentos, 
industrialização avança 

Com incentivo do E 
tado, a industrialização 
avança a passos largos nos 
municípios menos popu- 
losos do Paraná. Um levan- 
tamento da Invest Paraná 
Ibraço do Governo respon- 
sável pela prospecção e 
atração de investimentos) 
e do Instituto Água e Ter- 
ra (IAT) a partir das licen- 
cas emitidas revela que as 
cidades de menor porte 
atraíram pelo menos R$ 
15,9 bilhões da iniciativa 
privada desde 2019, entre 
instalações e ampliações. 
Dentro deste pacote estão 
mais de 400 ações em loca- 
lidades de porte médio (R$ 
2 bilhões), pequeno (R$ 
13,65 bilhões) e micro (R$ 
256 milhões) 

BR Sci cinvestimentosconempta mas de 400 ações 
“A Invest é como a vitrine 

que mostra as potenciali- 
dades do Paraná aos inves- 
tidores nacionais e estran- 
geiros. O sucesso alcançado 
reforça a relevância do Esta- 

Jonathan Campos /AN 

do, que tem transparência, 
segurança jurídica e infra 
estrutura de qualidade pars 
quem quer investir e gera 
empregos”, afirma o gover 
nador Ratinho Junior. 
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Rodízio de água será de 60 por 
36 horas a partir de segunda 
Sanepar anunciou a flexibilização após aumento das chuvas 

A Sanepar retoma o 
rodízio no abastecimen- 
to de água de Curitiba 
Região Metropolitana de 

to de água por até 36 ho- 
ras de suspensi 
tir de segunda 
Nesse modelo, a popula- 

o é abastecida por 24 
horas a mais do que na 
programação anterior. 
Os bairros serão dividi- 
dos em quatro grupos, 
com cerca de 980 mil 

nesta quint 
pelo  diretor-pres 
da Companhia, 
Stabile. Ele estev 
panhado dos diretores 
de Operações, Sérgio 
Wippel; de Investimen- 
tos, Leura Conte de Oli- 
veira; de Meio Ambiente 
e Ação Social, Julio Gon- 
chorosky, e de Comuni- 
cação e Marketing, Hud. 

OBEVENHO NARRADOR VEDADA RAADADELELARAMARADEAAELLEA HO 

BD oi osresssirios da sic cegona sos nesta uia 
son José. 

Além do índice do Sis 
tema de Abastecimento 
Integrado de Curitiba e 
Região Metropolitana 

Os carros foram repassados ao 
município pelo Governo do Estado 

Prefeitura recebe 
40 veículos para 
apoiar a Saúde 

A Prefeitura de Curiti- 
ba recebeu, nesta quinta- 
feira (11), 40 novos veí- 

culos utilitários que serão 
destinados para uso das 
equipes das unidades de 
aúide da cidade. A doação 

foi feita pelo Governo do 
Paraná para os municípios 
que aderiram e cumprem 
critérios do Programa Es- 
tadual de Qualificação da 
Atenção Primári 

A cerimônia oficial de 
entrega aconteceu no lo- 
cal escolhido pelo prefei- 
to Rafael Greca, o Centro 
de Exposições Positivo do 

Parque Barigui, endereço 
que sediou o Pavilhão da 
Cura, onde por oito me- 
ses muitos curitibanos 
receberam a dose de es- 
perança, a vacina contra a 
covid-19. 

o foi por acaso que 
escolhemosesselocal para 
receber os 40 carros novos 

que irão servir o SUS curi- 
tibano, foi para simbolizar 
que estamos no tempo do 
Natal, iluminado pela gra- 
tidão, momento que tam- 
bém vamos continuar os 
cuidados com a saúde pá- 
blica”, contou o Greca. E 

(SAIC), que chegou a 
68,05% nesta quinta, a 
Sanepar também levou 
em considera a con 
clusão, nesta semana, 

de obras em Curitiba 
que ampliam à infraes- 
trutura de reservi 
distribuição de 
tada. 8 

Rodoviária prevê 
aumento de 
embarques no feriado 

O Feriado da Procia- 
mação da República, na 
próxima — segunda-feira 
(15/11), deve aumentar o 
movimento na Rodoviária 
de Curitiba. A previsão é 
de 40 mil embarques e de- 
sembarques no fim de se- 
mana prolongado. A pro- 
jeção é que 22 mil pessoas 
embarquem no terminal 
rodoviário nesta sexta-fei- 
ra(12/11) esábado (13/11). 
Com o avanço da vaci- 

nação, a expectativa é que 
o movimento supere o do 
feriado de Finados, que 
registrou 35 mil embar- 

ques e desembarques. “O 
movimento está voltando 
aos poucos. Tanto a Rodo- 
viária como as empresas 
mantiveram os cuidados 
sanitários para que o pas- 
sageiro possa viajar em 
segurança”, diz Elcio dos 
Anjos, administrador da 
rodoviária. 

O principal destino é 
o interior do Paraná, que 
deve responder por 40% 

A expectativa é que cerca de 
22 mil pessoas viajem no feriado 

gruporacom 

Curitiba registra 
menos de 1,5 mil 
casos ativos 

A Secretaria da Saú- 
de de Curitiba registrou, 
nesta quinta-feira (11), 
1.498 casos ativos da ci- 

dade. Depois de 505 dias, 
acidade volta a contabil- 
zarmenosde 1,5mil pes- 
soas com potencial de 
transmissão do vírus. A 

última vez havia sido em 
24 dejunho de2020, com 
1412 casosativos. 

Nesta quinta, também 
foram registrados 76 no- 
vos casos de covid-19 e 
três óbitos de moradores 
da cidade. As vítimas são 
um homem e duas mu- 

lheres, com idades entre 
46 e 75 anos. Até o mo- 

mento foram contabili- 
zadas 7.769 mortes. 

Com os novos casos 
confirmados, 297495 

moradores de Curitiba 
testaram positivo para a 
covid-19 desde o início 
da pandemia. 

A taxa de ocupação 
dos 160leitosde UTISUS 
exclusivos para covid-19 
está em 40%. Restam 96 
leitos livres. Dos 137 lei- 
tos de enfermarias SUS 
covid-19 está em 47%, 
Há72 leitos vagos. 

BEBENDO ABRE ORAR 
ses 

Toda a estrutura da estufa foi revitalizada 
em 2019 e passou por limpeza. 

Estufa do Jardim 
Botânico reabre para 
visitas do público 

A partir de sexta-feira 
(12/11), a estufa do Jar- 

dim Botânico de Curitiba 
volta receber o público. A 
reabertura acontece em 
função da melhora no 
cenário da pandemia na 
cidade, mas os visitantes 
ainda precisam manter 
cuidados, reforça o dire- 
tor de Produção Vegetal e 
responsável pelo espaço, 
José Roberto Roloff. 

“Decidimos reabrir 
nosso cartão postal, mas 
precisamos da colabo- 
ração das pessoas em 

manter o distanciamen- 
to, usar a máscara corre 
tamente e fazer a higieni- 
zação das mãos”, orient 

Os visitantes devem 

permanecer no lo 
apenas pelo tempo ne- 
cessário para apreci 
ção das plantas da mata 
atlântica. O Jardim das 
Sensações, que reabriu 
em outubro, na ocasião 

do aniversário da unida- 
de de conservação, tam- 
bém recebe visitas, res- 
peitando os protocolos 
de segurança. E 

Edimra Anita 



grupor3acom Sexta-feira, 12 de Novembro de 2021 - edição 3.751 

Sócios do Furacão aprovam 
mudança para clube-empresa 

onze (11) de no- 
vembro de dois mil e 

inte e um (2021), às 
19:15min, o Presidente 
do Conselho Deliberativo 
do Club Athletico Para- 
naense atestou por meio 
de relatório de homolo- 
gação dos votos emiti- 
do pela empresa ELEJA 
ONLINE (CNPJ sob nº 
18.652.427/0001-30), de: 
senvolvedora do software 
utilizado para a votação 
em formato digital/ web, 
o resultado da votação 
para deliberação sobre 
autorização ao Conse. 
lho Deliberativo a conce- 
ber o modelo e praticar 
todos os atos necessários 
que visem a implemen- 

DANONE AA 

rados 3.131 votos, 

| oapoiodatorcidaé fundamentalnestaretafinaldo Brasileirão 

tação no Club do regime 
jurídico de uma Socieda- 
de Anônima do Futebol 
(SAF), nos termos da Lei 
Federal nº 14.193, de 06 
de agosto de 2021". 

Foram apurados 5.131 
votos, sendo 4.591 pelo 
“SIM” e 540 pelo “NÃO”. 

Assim, restou autoriza- 
do ao Conselho Delibe- 
rativo conceber modelo 
e praticar todos os atos 
necessários que visem a 
nplementação no Club 

Athletico Paranaense do 
regime jurídico de uma 
Sociedade Anônima de 
Futebol (SAF), nos ter 
mos da Lei Federal nº 
14.192, de 06 agosto de 
202118 

Coxa faz promoção 
de ingressos para 
os próximos jogos 

Para a partida entre Co- 
itiba x Brasil de Pelotas, o 
apoio da torcida é funda- 
mental nesta reta final do 
Brasileirão. O jogo é neste 
domingo (14), no Couto Pe- 
reira, às 18h15 e você, sócio 
coxa-branca poderá trazer 
dois convidados para a as- 
sistir a partida no Alto da 
Glória. Se você ainda não é 
sócio, seja sócio agora! Aces- 
se: https://sociocoxabranca. 
coritiba.com.br/seja socio. 

O clube lançou a promo- 
ção “Amigo Sócio”. Nessa 
ação, cada sócio, a partir da 

Editora formaido Oribus 

categoria Coxa Doido, terá 
direito a dois acessos adi- 
cionais no seu cartão smart, 
mas para isso, será necessá- 
rio realizar o check-in dos 
seus convidados na área ex- 
clusiva do associado. 

Outro benefício: 
Além dos sócios poderem 

levar amigos, o torcedor co- 
mum, não sócio, que com- 
prar ingresso para a partida 
de domingo (14) contra o 
Brasil de Pelotas garantirá 
acesso automático para o 
jogo do Verdão contra! 
no domingo (21) as 19h 

À Rubro-Negro consegue autorização de associados 
BR para o moúeio de sociedade Anônima do Futebol 

Athletico pode ter 
ausências no duelo 
contra o Inter 

O Athletico pode ter au 
sências importantes para 
o confronto direto pelo G6 
diante do Intemacional, 
amanhã. às 19 horas, no 
Beira-Rio, pela 32º rodada 
da Série A do Brasileiro. O 
zagueiro Nicolás Hernán: 
dez e ao meia Fernando 
Canesin serão reavaliados 
pelo departamento médico 
do clube, após serem subs 
tituídos na vitória contra o 
Ceará, por 2 a 1, na última 
quarta-feira, na Arena da 
Baixada. 

Além deles, um desfal- 
quecerto é o lateral-esquer- 
do Abner, que recebeu o 
terceiro cartão amarelo e vai 
dar lugar Pedrinho. 

T a 

Por outro lado, o meio: 
campista Léo Cittadini re 

torna de suspensão. 
Assim, o provável Athleti- 

co tem Santos; Pedro Henri 
que, Thiago Heleno e Nico- 
lás Hernández (Zé Ivaldo) 
Marcinho, Christian, Léo 

ttadini e Pedrinho; Nikão, 
Renato Kayzer e Terans. 

Errat 
Na edição de ontem do 

joral erramos no título da 
matéria do Athletico, quan- 
do colocamos que o Fura- 
cão” sobe na tabela da Série 
B”. Porém, o Rubro-Negro 
paranaense faz parta da 
elite do futebol brasileiro e 
está nas finais da Copa do 
Brasile Sul-Americana 

José Trance e 

a 

EE O técnico atberto vatentim vai promover 
BRR Giccrações para jogo contra o Colorado no Beira-Rio 

, Ascinco 
E 

fÉ isso aí, amigos, o Fu- 
ração fez seu dever 

de casa ao ganhar do time 
cearense por 2x1, dirigido 
hoje pelo ex-técnico atleti- 
cano, Tiago Nunes. Bastou 
colocar em campo o que se 
pode considerar titulares. 
para ganhar os necessá- 
rios 3 pontos e estabelecer 
mais tranquilidade no bra- 
sileirão, afinal, terá pela 
frente o jogo valendo Sul- 
-Americana contra o Red 
Bull Bragantino e a Copa 
do Brasil frente ao Galo 
Mineiro. Vendo o semblan- 
te do Tiago, que largou o 
rubro negro para treinar o 
Corinthians, ficando pou- 
co tempo, depois Grêmio, 
pouco tempo, e agora se 
agarrando no time do Ce- 
ará, pelo menos imagino 
que deva aceitar seu erro 
por essas andanças preju- 
dicando sua carreira. 

Depois de mais um ve- 
xame, foi em Goiânia, ao 
perder para o Golás, o Cori- 
tiba enfrentará no próximo 
domingo, em casa, o plor 
time da Série B dessa tem- 
porada, Brasil de Pelotas. 
Caindo de produção num 
momento crucial deixando 
toda a nação alviverde pre- 
ocupada, agora, é vencer 
ou vencer. Para tanto, a di- 
retoria está se mobilizando 
paraque essa partida venha 
o clube ter uma excelente 
torcida para empurrar de 
forma definitiva o time a 
Série A brasileira. 

Como disse anteriores 
que para a conquista do 

Esportes 

E 

título seria uma mera for- 
malidade é porque enten- 
dia que perdendo pontos 
irrecuperáveis o importan- 
te passaria a ser a classifi- 
cação, sim, voltar no ano 
seguinte é bem melhor do 
que um Cruzeiro que e: 
indo para a terceira tem- 
porada e o Vasco da Gama 

itão 
Capitão Hidalgo 

Vejo alguns compa- 
nheiros de imprensa, prin- 
cipalmente, os cariocas 
ainda colocando algumas 
dúvidas quanto ao título do 
Atlético Mineiro, desse bra- 
sileirão. Ontem, só ganhou 
de 3x0 do Corinthians, é 
mole, preservando a dife- 
rença espetacular para o 
segundo lugar, Palmeiras. 
Cuca, o técnico paranaense, 
vainatoada sem mostraros. 
dentes. De fato o Galo Mi 
neiro está muito bem. 

Chama atenção a mo- 
vimentação de torcedores 
nas últimas rodadas dando 
força ao time local. No Mi 
neirão, os dois jogos pas 
sados entraram quase 120 
mil torcedores, dando uma 
força descomunal ao time 
mineiro, como vi, também, 
em Goiânia, a torcida do 
time do Goiás debaixo de 
chuva fazendo a devida 
festa pela vitória, Agora, 
tem torcida que atrapalha 
em valar o time em campo. 
Haja paciência quando o 
time não joga nada; 

Lembre-se que O 
melhor da vida é sua 
história 

diante da Ponte Preta 
O Londrina terá um due- 

lo direto contra a Ponte Pre- 
ta pela briga para fugir da 
zona de rebaixamento para 
Série C do Campeonato 
Brasileiro, 

O Tubarão é a equipe 
que abre a ZR com 38 pon- 
tos e se vencer essa partida 
pode sair da degola caso o 
Brusque não derrote o CRB, 
que luta pelo acesso para a 
primeira divisão do futebol 

nacional. 
Ingressos: 
Os ingressos para a par 

tida entre as equipes prin- 
cipais de Londrina Esporte 
Clube e Ponte Preta já esta- 
rão disponíveis à venda. 

Ovalor do meio-ingresso 
para todos será de R$ 20,00 
até o domingo (14). A parti 
de segunda-feira (15), 0 va- 
lor do meio-ingresso pars 
todos será de R$ 40,00. 
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Brasil bate a Colômbia 
na Neo Química Arena 
Resultado de 1 a O garante a Seleção na Copa do Mundo de 2022 

Disação ct 
O Brasil venceu a Co- 

jômbia, ontem, por 1 a 0, na 
Neo Química Arena, em São 
Paulo, pela 13º rodada das 

liminatórias. O resultado 
garante a classificação para 
o Mundial do ano que vem. 

Os primeiros 45 minutos 
foram amarrados, com o 

rasil criando jogadas pelo 
meio, mas a marcação da 
Colômbia evitava qualquer 
perigo. Dessa forma, a Se- 
leção tentou chegar pelos 
fados com Raphinha, porém 
também encontrava dificul 
lades e só assustou quando 
dio ola e » 
olômbia, a estratégia foi n 

velocidade, toques curtos 
» chutes de longe. Em um 
eles, Luis Diaz. assustou 
Alisson, Nas melhores opor- 
unidades do Brasil, Danilo 
acertou a trave e Marqui 
nhos cabeceou perto. 

X > 
BE sciçao sos parao si eai comosirs pontos em são Pasto 

ia volta do intervalo, a placar. Neymar achou Lucas 
Paquetá no miolo da grande 
área e o meia bateu de pri 

a para o fundo da redes. 
Depois disso, o Brasilad-  € 

ministrou a vantagem para 
vencer a 11º partida nas Eli. 
minatórias. Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo do 

n 

foi para a pressão buscan- 
do seu gol e de tanto insis-  n 
tir, aos 26 minutos, abriu o 

DEODORO REED OO 

Vasco da Gama demite Fernando 

Diniz e Alexandre Pássaro 

As equipes voltam a campo 
na próxima segunda-feira 

Dingação 

Em casa, Ponte Preta 

segura o Botafogo 
em empate por 0 a O 
Em um jogo fraco, Bota- 

fogo e Ponte Preta empata- 
ram sem gols na noite des- 
ta quinta-feira pela rodada 
35 da Série B do Campeo- 
nato Brasileiro. O Glorioso 
chegou aos 63 pontos e 
abriu dois de vantagem so- 
breo Coritiba na liderança. 
A Macaca, com 43 pontos, 
ainda corre risco de queda. 

Com o resultado, o 
Coritiba pode retomar a 
liderança neste domingo, 

quando enfrenta o Brasil 
de Pelotas, no Couto Pe- 
reira, 

O Botafogo volta a 
campo pela Série B na 
próxima — segunda-feira, 
quando recebe o Operário 
a partir das 16h (de Brast- 
ia), no Estádio Nilton San- 
tos, no Rio de Janeiro. No 
mesmo horário, no Está- 
dio do Café, em Londrina 
(PR), a Ponte Preta visita o 
Londrina 

O fim da chance de acesso 
faltando três rodadas para o 
fim da Série B foi o estopim 
para o início das mudanças 
no Vasco. Tanto que o clu. 
be anunciou na noite desta 
quinta-feira as demissões do 
técnico Fernando Diniz e do 
diretor-executivo Alexandre 
Pássaro. 

Diniz e Pássaro são os pri- 
meiros nomes a deixar o Vas- 
co visando a próxima tempo- 
rada. A diretoria cruzmaltina 
pretende uma mudança ra 
dical no departamento de 
futebol os resultados ruins de 

Em relação a Fernando Diniz, o técnico até 
começou bem seu trabalho no Cruzmaltino 

2021 
O presidente Jorge Salga 

do era partidário da perma 
nência de Alexandre Pássa- 
ro. No entanto, à elimi 
precoce na Série B foi deter- 
minante para a saída do di- 
rigente que chegou no início 
da gestão. 

Em relação a Fernando 
Diniz, o técnico até começou 
bem seu trabalho no Vasco. 
Só que a sequência de maus 
resultados e a queda de res 

O uruguaio foi contratado 
junto ao Cruzeiro em 2019 

Arrascaeta quer ficar 
no Flamengo e está 
perto de renovação 

Itália e Suíça fazem confronto 
direto pelas Eliminatórias Européias 

A penúltima rodada das Elimi- 
natórias Europeias pode class 
uma seleção no Grupo C. Itália e: 
ça duelam em Roma, às 16h45 (de 
Brasília) desta sexta-feira, em con- 
fronto direto pela liderança. 

As duas seleções estão com 14 
pontos. Os italianos estão a frente 
dos suíços pelos critérios de desem- 
pate. 

O técnico Roberto Mancini afir- 
mou que 0 fator casa será funda- 

mental para a Itália poder conquis- 
tara vaga para a Copa do Mundo. 

“O Olímpico vai ser muito im- 
portante. Vaí ser um bom jogo e va- 
mos jogar bem. Um jogo importan- 
te, mas se fizermos o que sabemos, 
teremos muitas possibilidades. É o ( 
jogo mais importante porque nos 
dáa oportunidade de ir para a Copa 
do Mundo e porque a Suíça joga um 
futebol excelente. Teremos que ser 
agressivos como sempre”, disse: 

Ositalianos estão a frente dos. 
suíços pelos critérios de desempate 

A novela sobre a re- 
novação de contrato do 
meia De Arrascaeta com 
o Flamengo pode estar 
perto do fim. As partes 
voltaram a se reunir nes- 
ta quarta-feira e o en- 
tendimento ficou mais 
próximo. 

O uruguaio, que foi 
contratado junto ao 
Cruzeiro em 2019, tem 
vínculo com o Rubro- 
-Negro até o fim de 2023. 
Mas, mesmo restando 
dois anos de contrato, há 
interesse do clube e do 
jogador na sua prorro- 
gação. 

Aos 27 anos, Arrascae- 
ta é titular da seleção de 
seu país e vive o melhor 
momento na carreira 
desde que desembarcou 
no Ninho do Urubu. Seu 
desempenho nas últimas 
temporadas vem desper- 
tando o interesse de clu- 
bes de fora do Brasil. 

Com a renovação do 
contrato por mais três 
anos, até 2026, Arrascae- 
ta receberá um aumento 
de salário para equiparar 
seus vencimentos aos 
dos principais jogadores 

Editora Jornal do Ônibus 
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DECRETO Nº 35.868, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas alribuições legais, e atendendo ao processo administrativo 
nº 108498/2021, 

DECRETA 
At. 1º Fla rescindido o contrato de trabalho da empregada abaixo re- 
acionada: 

Nome Na 7 RE Em 
NA CAROLINA TAVARES | 183837 [8227117.2/PR[OSNI20AI] 

FAUSA: INICIATIVA DO ENPREGADO REGIME: EMERGENCIAL 
FARGO: ENFERMEIRO - EMERGENCIAL SECRETARIA: SMSA 
Art. 2º — O presento Decio, ressalvado O disposta no artgo 1º, entia 
em vigor nesta data 

Prefoitura do Municípia de Araucária, 05 de Novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAIN! 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
DECRETO Nº 36.869, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais é obedecendo so disposto no Artigo 37 
Inciso Ida Constluição da República Faderatva do Brasi, o Arigo 11 
combinado com o Artigo 37 inciso Ida Lei Municipal nº 1703/2006, 

DECRETA 
Ficam oxonerados os servidores ahaixo relacionados 

Nome Mat. Ro | Em] 
FORIANA DE SOUEEORUCIAR 18180 2 [ra83aã0 v/eRGE ana 

CONERAÇÃO SEM JIC "AD NUTUM" REGIME: COMISSIO! 
ADO * CARGO. ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL SECRE| 
TARIA: SMED 
LINE MIDORTNANIKATA— [533857 153472868 7 PR[OSTNa0| 
AUSA: EXONERAÇÃO SEM JC “AD NUTUM REGIME: COMISSIO! 
JADO - CARGO: ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL SECRE. 

TaB6GT [5 2NG3ATTSO [asia] 
IORAES FARIAS. 
USA EXONERAÇÃO SEM JC “HD NUTUM REGINE: CONSSIO! 

CARGO. DIRETOR GERAL SECRETARIA. SMGO 
JAQUELINE BEZERRA DE HO 18122-1 [5505 204-7/ PAJOSTITAGZI| 

RAIS, 
FAUSA: EXONERAÇÃO SEM JC 7AD NUTUN REGIME: COMISSIO! 
IADO - CARGO: ASSESSOR DE GESTOR SECRETARIA: SMAS 

[HENIFER SANTANA DA SILVA 16254-1 | 12247 065 
ERUSA EXONERAÇÃO SE JO NÚTUA REGE; Conissio! 
JADO - CARGO: ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL SECRE | 
TARA: SM | 

add 057172021] E ia ni TERIA 
(ONERAÇÃO SEM CONISSIO! El 

DE SECRETÁRIO MUNICI. 
7525 WIZ PRjoSTaOd| 

ASA: EXONERAÇÃO SEM JIG “AD NUTUNF REGIME: COMISSIO! 
IADO - CARGO: ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL SECRE 
TARI 
4UI CEZAR DO NASCIMENTO| 13185 6165987507 PRIOS717202]| 
CHUBERT 
À: ÇÃO SEM 

IADO - CARGO: ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL SECRE- 
TARIA: SMOP 

Art. 2º O presenta Decrei, ressalvado o disposta no arigo 1º, entra. 
em vigor nesta da 

Prefeitura do Municipio de Araucária, OS de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36, 1, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Subsitui membro do Conselho Tutelar do Município de Araucária. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Ar. 56, Inciso XI da 
Lei Orgânica do Municipio e disposições da Lei Municipal nº 1.707/06, 
alterada pola Lei nº 2154/2010, conome preconiza a Lei né 
1269872012, e atendendo ao contido no Processo Administrativo nº 
901232021, 

DECRETA 
Art 1º - Fica substuldo polo prazo do 30 dias, a partir do dia 18 de no- 
vembra de 2021 alé o dia 17 da dezembra da 2021, o Conselheiro Tute- 
lar JOSINEY TAVARES DA SILVA - portador da RG nº 8 320 891.0PR. 
einscro no CPF nº 043 204 759.08, pela culonte NOEL INEZ INCOT 
— portadora do RG nº 1,450.120-7/PR a inscrita no CPF nº 318 518.909. 
30, em vifude de frias do Conselheiro Tutelar. 
Art 2º — O presenta Decreto, ressalvado o disposto no Arigo 1, entra 
em vigor nesta data 

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

SESI Araucária 
DECRETO Nº 36.871 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
Uso de suas atribuições legais, e obedecendo ao disposto no Artigo 37, 
ncia lda Constluição Federal, Artigo 56, inciso Xl da Lei Orgânica do. 
Municipio de Araucária, combinado com os Arbgos 1 & 12 da Lei Muni 
pal nº 1703/06 e demais legislações 

DECRETA 
At Lim nomegdos os tidos abaiosacinados 

[MATRÍCULA SECRETARIA 
EESE RUE PEDRiESTETêSDOR 191184 | 

RIGUES | 
fp do GENTE - ESERSOR DE SEERETANDO HENCIAT-| 

EB Araucária 
DECRETO Nº 36.911, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com 
base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
12.000,00 (doze ml reais) 
OA) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com base nos. 
Artigos 41, 1,42 o 43, 6 1º, Il da Lei Federal nº 4.320, do 17 de março 
de 1964, na Lei do Dierizos Orçamentárias nº 3645/2020 do 
28/08/2020 & na Lei Orçamentária Anual nº 388012020 de 2311212020. 

DECRETA 
A, 1º Fica aberto crédito adicional suplementar com base em anul 
parcial, no valor de R$ 12.000,00 (doze mi reais), para reforço no 
gli financeiro de 2021 da(s) seguinte(s)dotação(ões) orçament 

— CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Controladoria Geral do Municipio ES Tregossa es | | rosa bn 

part do 05/1172027 — ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL | |[ = Funciona Tatvidade Manter ampliar quadro fam imbologa: DAS3 | | |/o8.001.o00% 0124 ooca 2028 | nal 
EDRO lu KO[EISTANSPR] IONTT | SUP] Elemento. [Fonte à FILHO [5180940000 - indenizações à [01000 - 
Apart de 05/2021 - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL restituições trabahistas | fios (Livros) Excreico Simbologa: DAS 3 | [1 corenta AE MARCIO ONSSRNSPA TEMET SHOP) VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 12 009,00 z A E Para dar cobertura ao (a) crédio() ndicado(s) no artigo ririor l 

“de OSZ02Y - ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DAS | seráfão) anuada(s) parcialmente a(s) seguint ) dotação(õe espocih 

Ar 2º - Deverão apresentar aravãs de alia, no prazo de 15 Tauiras) 
dias, suas deciarações de bens na Secretaria Municipal de Gestão de 
Pescas, no qual guardar-se em arquivo de processos sigiosos 
Ar 3º O presente Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1º, entra. 
om vigor nesta data. 
Prefeitura do Municipio de Araucária, 05 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
PREFEITO 

DECRETO Nº 36877, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Nomeia os membros do Comiê de Trabalho de Acompanhamento e Fis 
calização da Lei Federal nº 14,017, de 28 de junho de 2020. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA. Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais. que lhe são conferidas polo Arsgo 56. Inciso 
XIl da Loi Orgânica do Município, Decreto nº 34 845/2020, Lei Federal 
nº 1401712020, o atendendo o contido no Processo Administrativo nº 
“OT 1892021, 

DECRETA. 
AM 1º Ficam nomeados os membros do Comitê de Trabalho de Acom 
panhamento a Fiscalização da Lei Foderal nº 14 017, de 29 de junho de 
2920, criado pelo Decreto nº 34 845 de 1t de agosto de 2020, a segui 
relacionados: 
|- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: 
a) Prosidento. Eduardo Tavaros do Ur 
b) Suplente: Oiga Regina Rosgues de Camargo: 
1- Representante da Secretaria Municipal de Governo: 
a) Titular Ja Santana; 
b) Suplanta: Ganido Porvra Carvalho; 
Ml - Representante da Procuradoria-Geral do Município: 
a) Ttular: Simon Gustavo Caldas de Quadros; 
bj Suplente: Agatha Lovísie Frederico, 

Deigobbo. 
b) Conselho Municipal de Poliica Cultural: Robson Luan da Siva Ju 
ras; 
6) Conselho Municipal do Patrimênio Cultura: Tania Gayer Ene; 
) Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial: Paulo Antonio 
dos Santos. 
At 2º À nomeação para o Comitê const rabalha de relevância pub. 
ca, sem remuneração. 
Ar 3º Esta Decrelo entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogado o Decreto nº 35 83572021 
Prefeitura do Município de Araucária. 08 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Breloto 

DECRETO Nº 36.900 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas airbuições legais, e obedecendo ao disposto no Artigo 37, 
Inciso I da Consttução Federal, Arigo 58, inciso XII da Lei Orgárica do 
Municipio de Araucária, combinado com os Arigos 11 é 12 da Lei Muni 
ipa! nº 170312006 e demais legislações pertinentes, 

DECRETA. 
Art 1.º - Fica reenquadrada, a part de 08 de novemiro de 2021, a ser- 
ja ota locado 

UA [SECRETARIA 
Emcene oe copo sus ssegra | si | São 
Es Atual. 507 - ASSESSOR EXECUTIVO DO PREFEITO. Simbolo! 

DAS-1- Para o Carga: S1á - CHEFE DE GABINETE DE SECRETA 
!O MUNICIPAL, Simbologia: DAS-1 ) 
Art 2º — O presente Decreto, ressalvado o disposio no arigo 1%, entra 
em vigor nesta data 
Prefeitura do Município de Araucária, 08 de novembro de 2021. 

MISSAM HUSSEIN DEMAINI 
PREFETO 

Prefeito 

Os principais sintomas 
do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE ou 
DIFICULDADE PARA RESPIRAR 

e Sega mr je PA, ves 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

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

gadafo 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 

Encargos Gerais do Município 
foriiade Orçamentária 21.009] Encargos Gerais do Minicipio 

Funcional Programática: |Rividade: Administrar Recursos Reserva 
21.001. 0028 0846 0002 2195, de Contingência 

Elemento de Despesa | Fontede Recurso | Valor 
EBGG9G0009 - Reserva de con /T00O Recursos Ordin |R$ 12.000] 

tingência. | "então 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: Ré tanono 

em vigor na data de sua publicação — 
eta do Muni do emir, 08 de TOVMBr do 221 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
Prefeito de Araucári 

AEB asausária 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07712021 

Processo nº: 103387/2021 - Interessado: Socrolara Municipal do Sau- 
de - Assunto: Contratação direta, mediante dispensa de lcitação, com 
fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/33, para 
aquisição de Óculos de Grau, para atender a demanda judicial para o 
paciente JP, conforme autos. sob nº 0008772-21.2021,8,180025, nos. 
termas da Processo Adminisratvo nº 103387/2021. - Valor Total: R$ 
220,00 (Duzontos a vinte reais) - Prazo de Entrega: 10 (dez) dino - 
Forma de Pagamento: O pagamento será olotuado am atá 30 (tina 
“dias da data de entrega da nota isca devidamente atestada pela Secre- 
taria Municipal de Saúdo. - Contratada: ALYSSOM BACHEGA - CNPJ. 
26 167 620/0001-14 - Fundamento: 
Besgrtoos, 

Profeitura do Município de Araucária, 09 do novembro do 2021 
ADILSON SEIDI SUGUIURA 
Secretário Municipal de Saúde. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº077/2021 
Retífica Dispensa do Licitação, objeto do Processo da Disponsa de Li- 
olação nf 1033871202", para eficácia do alo, nos termos do Arigo 26 da 
Li nº 8866/93, e alterações. 

Prefeitura do Municip de Araucária, 09 de novembro do 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Proto 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº. 1081421202! - INTERES- 
SADA: Secretaria Municipal da Saúde. - ASSUNTO: Contratação dirt 
mediante dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso 
XXIV, da Lei B 666/99, para Contratação da Organização Social Santa 
Casa da Misericórdia de Chavantes, para Gerenciamento, Oporacio- 
nalização e Execução das Ações Assistenciais e Serviços de Saúde, par 
meio de contrato de gestão, a part da Proposta de Trabalho aprosenta- 
da e celacionada nas condições estabelecidas no Edital do Processo 
Seletivo nº 002/2021 e seus anexos, que assegure assistência universal 
e gratuita à população no Hospital Municipal de Araucária (MA), em 
“conscnância com as poltcas e direizes do saúda do Sistema Único de. 
Saúde (SUS), assim como as diretrizes e prolocolos da Secretaria Muni- 
cipal de Saúde de Araucária, conforme determinação no Processo Adm. 
nistratvo Digtal Nº 1081421202 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (dozo) 
meses, da assinatura do contrato. - PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses, da aseinatura do conivato - VALOR GLOBAL: R$ 
48.984.072,24 (Quarenta e oo milhões, novecentos e ailenia a quatro 
mi, setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) - FORMA DE PAGA- 
MENTO: O pagamento será efetuado em alé 30 (tinta) dias da data de 
entrega da nota fiscal devidamente atestada pola Comissão de Recabi- 
menta de materiais a serviços da Secretaria Municipal do Saude - CON. 
TRATADA: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, pes- 
soa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ nº: 73,027.69010001-46. - Fundamento: Art, 24, Inciso XIV, da 
LeirP 8606/93, 

Municipio de Araucária, 11 de novembro de 2021 
ADILSON SEIDI SUGUIURA. 
Secretário Municipal de Saúde 

“TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N'078/2021 
Retífica Dispensa de Licitação, objeto do Processo da Dispensa de Li- 
citação nº/08142/2021, para eficácia do alo, nos termos do Artigo 26 da 
Lei nº 8.666/1963, o alterações posteriores. 

Municipio de Araucária, 14 de novembro da 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito 

ALF E 

vt, 26, inciso V, da Lei Fadoral nº. 

Puisicação de eis, atas e balanços? Entre em cotata no te (4) 632002 



Publicidade Legal 
Câmara Municipal 
Quatro Barras | Paraná 

— PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/21 
HOMOLOGAÇÃO: 12/11/2021 
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de 
conlratação do empresa para materials eletrônicos « do informática, 
para uso dos diversos Selores da Câmara Municipal de Quatro 
BarrasiPR 
REGISTRADA: CONNCET GOV LTDA - CNPJ: 38.047. 283/0001- 
29 
Lots 5: valor máximo da despesa prevista para o prazo de 12 
mesas - R$ 2.700,00 (dois mil satecentos reais) 
Lote 10: valor máximo da despesa prevista para o prazo de 12 
meses - R$ 840,00 (oliocantos a quarenta reais 
Lote 11; valor máxima da despesa prevista para o prazo de 12 
meses - R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) 
REGISTRADA: FRANCIELE CRISTINE LAMIN - 
23.964 520/0001-07 
Lote 8; valor máximo da despesa prevista para o prazo de 12 
meses - R$ 800,00 (novecentos reais) 
Lote 7: valor máximo da despesa prevista para o prazo de 12 
meses - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) 
Lote 14: valor máximo da despesa prevista para o prazo de 12 
meses - R$ d 850,00 (quatro mi oitocentos e cinquenta reais). 
Loto 15: valor máxima da despesa prevista para o prazo de 12 
meses - R$ 14.0760,00 (quatorze mil e setenta e seis reais) 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 25.876,00 lvnte e sois mi 
oitocentos « setenta reis) 
ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.4000.000000.0001 
3.3.90,30.00,00.00.00.000%/ 4.4, 90 52.00.09 00.00.0001 

cpu; 

Câmara Municipal de Quatro Barras, 12 de novembro de 2021 
EDUARDO JOSÉ LAGO 

Presidente da Câmara Municipal de Quatro Barras. 

TECPAR emana 1, 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ 

SUNULA DERECENMENTO DELICENCA DE OPERAÇÃO 
TECNOLOGIA DO PARANA - TECPAR — Cry w 

29400148 toma público que RECEBEU da Sereara Municipal de Melo 
amas, produto farmoquimicos, mede eo ara o Tuma 

mente o mais correto, uniforme para todos” 

Guedes fala em zerar 
tarifa de importação 

istro da Econo- 
ilo Guedes, afir- 

mou ontem que o gover- 
no pode zerar a tarifa de 
importação de produtos 
de “um ou dois setores 
em que estaria havendo 

justes “abusivos” de 
O objetivo seria 

controlar à inflação, que já 
passa dos dois dígitos no 

ceto os já abrangidos pelo 
Mercosul. A medida será 

válida até 31 de dezembro 
de 2022. "Conseguimos 
baixar 10% a tarifa de im- 
portação, foi uma luta di- 
fícil. Podemos aprofundar, 
pegar algunsitens particu- 
larmente que tá havendo 
abuso de reajuste de preço 
e baixar. Estou tentando 

acumulado em 12 meses. 
No último dia 5, o go- te o mais correto, unifor- 

verno anunciou a redução me pra todos, mas, de 
em 10% das tarifas de im- repente, pega um ou dois 
portação de cerca de 87% setores que estão abusivos 
dos itens sujeitos ao im- e você pode zerar a tarifa”, 
posto de importação, ex-. disse Guedes. E 

aprovou ontem o proje- 
to de lei que remaneja 
RS 9,3 bilhões do orça- 
mento do Bolsa Família 
para O novo programa 
social do governo, o Au- 
xílio Brasil. A proposta, 
enviada pelo Executivo 
no fim de outubro, foi 
aprovada primeiramen- 
te pelos deputados e, 
em seguida, pelos sena 
dores. Desde o início da 
pandemi 
Congresso Nacional tê 
sido realizadas em duas 

e outra no Senado. 

tênc 

foi extinto na quarta- 

provisóri 
governo no dia 10 de 

evento no Palácio do Pla- 

cidiu desonerar a folha de 

da eco 
anos. Esses 1 
os que mais empregam na 
economi 

dade no fim deste ano. 

deputado federal Marcelo 

Ambiente, Joaquim Leite, 
anunci 

COP26, que o Brasil apoia a 

sempre fazer tecnicamen- | 
de Paris, que se refere ao 

de carbono estamos em um 
momento importante, 
documentos já foram postos 

Curitiba, sexta-feira, gruporda com 

O Congresso Nacional 
— 

| 

s sessões do 
n 

pas - uma na Câmara 

Após 18 anos de exis 
o Bolsa Família 

agosto determinou, em 
90 dias, que a lei de 2004 
que criou o antigo pro 
grama de transferên- 
cia fosse revogada. De 
acordo com técnicos, 

feira (10). Uma medida 

editada pelo 

Aprovado remanejamento de 
R$ 9,3 bi para o Auxílio Brasil 
Verba saiu do Bolsa Família para o novo programa social 

k a Qu 

Proposta enviada pelo Poder Executivo no fim de outubro, fot 
aprovada primeiramente pelos deputados e, em seguida, pelos senadores 

no entanto, como a lei Aaprovação deste pro- 
deixou de valer, não há 
mais base legal para o 
governo transferir o di 
nheiro por meio do pr 
grama Bolsa Família. 

jeto, então, é uma forma 
lidade necessária para o 
governo poder usar o di 
nheiro do programa anti 

na versão nova. E 

EBD DOOR OO 

Bolsonaro diz que prorrogará 
desoneração da folha por 2 anos 

Comissão de Constituição e 
Justiça (OCH) da Câmara um 
relatório favorávelao projeto 
que prorroga a desoneração. 
Bolsonaro anunciou a pror 
rogação após se reunir com 
representantes do setor pro. 
dutivo. Ele discursou duran 
teo lançamento de um pro- 
grama de combate à fome 
e destacou que “emprego é 
alimentação”. “Quem não 
tem emprego tem dificul 
dade de se alimentar, obvia 

ente”, disse. M 

O presidente Jair Bolso: 
naro afirmou ontem, em 

nalto, que o governo de 

pagamentos de 17 setores 
jomia por mais dois 

setores 

a. A de 
soneração perderia a vali- 

Na quarta-feira (10), o 

Freitas (PSL) protocolou na 
Bolsonaro: “Quem não tem emprego 
tem dificuldade de se alimentar, obviamente” 

Brasil apoia regulamentação 
do mercado de carbono 

O ministro do Meio 

ju ontem na confe- 
rência do clima da ONU, a 

proposta para regulamenta- 
o do artigo 6º do Acordo 

mercado de carbono. 
“Em relação ao mercado 

os Ministro do Meio Ambiente concedeu 
entrevista coletiva à imprensa durante a COP26 

na mesa. Já tem uma propos. 
ta que está em andamento, 
que o Brasil claramente está 
apoiando. Uma proposta que 
garante que o sistema, o mer- 
cado e o artigo 6º sejam uma 
ferramenta de mais ambi 
ção e de uma transição mais 
justa, especialmente para 
regiões que precisam de in- 
centivos e para projetos que 
precisam de incentivos eco- 
nômicos”, disse Leite. 



iovembro de 2 

Estado libera R$ 60 mi para 
reforçar a saúde na RMC 

izado em h )spitai cursos vão amp 

O Governo do ado 

liberou R$ 60 milhões 
para o Consórcio Me- 
tropalitano de Saúde do 
Paraná - Comesp, que 

a nas regiões Sul e 
Norte da RMC. O repas- 

se se deu pelo progra- 
ma de Qualificação dos 
Consórcios Intermuni. 

cipais de Saúde (Quali- 
is) e o montante deve. 

rá ser repassado em 48 
parcelas. 

O recurso é da Secre- 

taria estadual da Saúde 
esa) e servirá para au- 

mentar a oferta de aten- 
dimento especializado 
em clínicas, hospita 
unidades de diagnósti- 
co e terapia, fortalecen- 
do a regionalização e 
aproximando o serviço PR 
de saúde da casa das 
pessoas. Mais de 3,7 mi 
lhões de usuários serão 
beneficiados. 

Tínhamos o 

Beto Preto. “Isso 

o atendimento 
especializado e regiona- 
lizado no Paraná" 

promisso de dobrar o 
investimento nos con- 
sórcios e, graças ao 
apoio e orientação do 

governador Ratinho Ju- 
nior, conseguimos hon. 
rar essa promessa”, disse 
o secretário estadual da com, 

DEE EEE 

Colo; 

Gruta do Bacaetava 

abre no feriado do 

dia 15 de novembro 
Entre os dias 10 a 15 de - nicipal Gruta do Bacae 

novembro, a Gruta de Ba- tava. Com uma área de 
cactava estará funcionando — 173.50245 mê, o Parque 
normalmente. tem como objetivo: con- 

Mais informações e “servar em estado natural | Ram A cerimônia aconteceu no CMEI Monteiro 
agendamento para visi- uma amostra do patrimô- | MM Litarocievea presença a Prefeita Marli Paulino 
tação pelo Whatsapp 41- nio espeleológico da região; pm a É 
bia. 2 teepenreconsenaraco: | Famílias do Pinhais 

Lembrando que as visi bertura vegetal nativa; Pro- a -s 
recebem regularização 
de seus imóveis 

tas são somente mediante 

agendamento, para evitar 
aglomeração e respeito as 
medidas preventivas contra 
e A a A Prefeitura de Pinhais 

aruta do Bacaetarva realizou a entrega do do- 
O Parque Natural Mu- cumento de regularização 

de imóveis para 16 famí- 
lias do bairro Emiliano 
Pemeta na noite de quar- 
ta-feira (10). 

A cerimônia aconteceu 

no CMEI Monteiro Lo- 

bato e teve a presença da 
Prefeita Marli Paulino, a 

teger integralmente a fau- 
na aflorae demais recursos 
naturais; Fomentar ativida- 

a proprietária da área, ser- 
vidores do Departamento 
de Regularização Fund 
ária e membros das farr 
lias beneficiadas com a 
regularização dos imóveis 

Segundo a diretora do 
Departamento de Regula- 
rização Fundiária, Marcela 
Zen, foram quatro anos de 
estudos da equipe técnica 

creação, educação e cons- 
cientização ambiental 

Deugação! Colono 

vice-prefeita Rosa Maria; do Município para conct 
o procurador geral do mu- . são do trabalho que possi- 
nicípio, Edson Galdino; . bilitou a regularização do- 

TEC TITE o advogado Juliano Lago cumental que beneficiará 
| de acactava estará funcionando normalmente Sebben que representou . diversas famílias da área 

Região Metropolitana 

k 
é 

Oencontro foi na quadra sintética da praça do 
À bairro, com a participação dos técnicos da prefeitura 

Nesta quarta-feira, dia 
10 de novembro, a Prefei- 

Nesta etapa, estão sen- 
do asfaltadas as ruas Ams-| 
terdam, Joaquim Camar- 
go; Tilburg, Luiz Florentino 
e Utrech, Em um investi-| 
mento de R$ 3,616.452,82 
o projeto é completo e 
prevê obras de drenagem, 
pavimentação, calçamen- 
to, sinalização de trânsito, 
paisagismo, além de ser- 
viços — complementares. 
O bairro já conta com as 

nicípio. O encontro foi na 
quadra sintética da praça. 
do bairro, com a parti- 
cipação dos técnicos da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, . ruas Rotterdan, Amhem e 
lideranças locais e autori- . Januário Rodrigues da Ro- 
dades do município. cha asfaltadas. 

A Secretaria de Traba- — Paróquia São Sebastião, 
lho, Emprego e Econo- 
mia Solidária (SETRAB) 

que está localizado na 
Rua Casemiro Levisky — 

de São José dos Pinhais 150, das 8h30 às 16h30. 
informa que nesta sexta- A SETRAB solicita que 
-feira (12) irá promover o. os interessados compare- 
SINE nos Bairros, na re-. cammunidos da Carteira 
gião da Contenda. de Trabalho e demais do- 

A ação acontece na cumentos pessoais. 
Dinigação 

9) A) o 

24! 

CONTENDA 

DAS 8:30h ÀS 16:30h 

ATEN 

ES sm po 
PE 2530 será na Paróquia São Sebastião, na 
ARE rua Casemiro Levisiy-150, das 8h30 às 16h30 

Edi 



Variedades .. teemeeemmenmm voo RENAN 

Gilberto Gil é eleito para a 
Academia Brasileira de Letras 
== 

=| IS tras (ABL) admitiu nessa quin- 
T ta-feira, dia 11, o cantor baiano 

1] Gilberto Gil (foto). O ícone da 

> música brasileira venceu a dis- 

IS puta com 21 votos. Concorre- 
ram também o poeta Salgado 
Maranhão que recebeu sete vo- 
tos e o escritor Ricardo Daunt 
que não foi votado. Ainda fo- 
ram 4 votos em branco e dois 
nulos. Eleito, o músico passa 
agora a ser o segundo negro no 
quadro da academia, que conta 
somente com o imortal Domí- 
cio Proença Filho entre suas 40 
cadeiras. E 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS 
www. coquetel.com.br (O Revistas COQUETEL 

com 

Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral. com.br 

apa Astral, Cabala e numerologia, um 
estudo com uma média de 40 páginas, 
junto uma consulta de duas horas. Li- 

gue e peça informações através do telefone (41) 
3233-9138 ou pelo whatsapp: (41) 99741-1419 — 
Programa Bom Dia Astral de segunda a sexta-fei- 
ra na rádio Cultura AM 930 das 07h às 08h. www. 
cultura30.com.br - live facebook e instagram 
Dirce Alves jornalista. www.dircealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
Tem uma forte tendência para os negócios, 

apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está 
sempre arquitetando coisas novas, por ser uma 
pessoa com muita energia. A sua visão comercial 
é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo. 

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

deve ser sua aliada durante esta fase. Adie mu- 
danças no setor de trabalho e gastos fora do or- 
gamento. Cuidado com as palavras impensadas, 
você pode magoar seu par afetivo e família. 

Fase que seu trabalho deve render devido algu- 
“mas alterações. Não crie problemas com Peixes 
e Escorpião, controle seus impulsos. Mudanças 
positivas no lar. Amor meio parado. C.896M. 1474 

Pode assumir novos compromissos profissionais e 
“contar com o sucesso nos negócios. Sossego em re- 
tação à família. Dê apoio a Sagitário e Áries. Corres- 
ponda os anseios do seu amor €. 740 M. 2511 

Período pasitivo para acertar o trabalho, ganhar 
mais e abrir novas frentes de negócios. Ótimo para. 
compras, viagens e assumir compromisso afetivo. 
Saúde excelente. €.625 M. 4642 

A sua vida social esta movimentada, e os convites. 
para sair da rotina serão muitos. Trabalho e finan- 
gas Auem para o sucesso. Apenas cuide da saúde. 
Tente na loteria. Amor com sonhos. C. 555 M. 6968 

Você passa por uma fase de mudanças nos negó- 
cios e setor profissional, novos interesses a cami- 
nho. Comece a organizar sua vida familiar. Muito 
movimento nas finanças. Estabilidade no amor. C. 
ST9M. 9896 

Dia que poderá contar com envolvidos no seu traba- 
lho e negócios O clima é de sucesso e apoio aos novos 
compromissos financeiros. Muitas alegrias com a 
família, Amor com troca de carinhos. C.214M.7727 

Fase que sente novas energias e vontade de sair da 
rotina, incluindo dar um trato no seu visual. Mu- 
danças benéficas no plano sentimental Trabalho e 
negócios com total sucesso. 107 M. 2038. 

Dia que resolverá os problemas da família, incluin- 
do imobiliários Organize reunião com os parentes. 
Trabalho com mudanças positivas, vem convites. 
para negociar. Amor com troca de carinhos. C. 060 
M. 9505 

Dia neutro em relação a vida profissional, não é hora 
de pensar em mudanças Não seja tão exigente coma 
farmdliae pesanas da trabalho. Mercurio e Marte não o 
favorecem C. 732. 5354 

Você sente que a pessoa amada esta mais parici- 
paiva e iso equilibra o relacionamento. Surpresas. 

ionais. Melhora o clima familiar. Entrada ex- 
trade dinheiro. 381 M.8420 

Nesta faxe deve compreender certas atitudes do ser 
“amado, Vêmus desfavorece seu relacionamento. Po- 
derá enfrentar problemas com a familia Adie novos. 
gastos. Confie no seu bom senso. C. 4994.3273 

O diaé de alerta e isso pede uma reflexão. Desfavo- 
rável para novos gastos e mudanças nos negócios. 
Problemas com a sua família. Não é hora de se la- 
mentar, seja realista. 913 M. 0187 

| 
TEDOUAVIDA 
(Sb) -2115. 
Depois de ser presa por vende; 
produtos na rua sem qualque 
tipo de autorização, Andreia lg 
para Gabriela para pedir ajuda « 
é Samuel é quem assume o caso 
lelena se encontra com Pedre 
com a ajuda de Irene e ele con 
ta que tem uma leve suspeita de 
que alguém estava colocando 
substâncias em sua bebida. 

NOSTEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Teresa acredita que Pedro tenha 
se confundido ao achar que vi 
Solano. Tonico e Solano come 
“moram o susto de Pedro. Diegs 
insiste para que Pilar venda sua 
fazenda. Nélio e Dolores se bei 
Jam. Pedro implora para ter mais 
tuma noite com Luísa, e Teresa 0 
vê. Luísa e Teresa trocam elogios, 

PEGA PEGA 
(GLOBO) - 19H35 
Madalena pede demissão para 
Lígia, e Maria Pia fica arrasada 
Eric pede um tempo a At 
para digerir que ela 
Ile contou. Gabriel avisa a Dou 
glas que não quer morar com 
a mãe, Eric 
listagem de 
diz a Ligia q Athaíde são 
a grande decepção de sua vida. 

UM LUGAR AO SOL 
(GLOBO) -21H 
Chriselan/ Renato aluga um quar 
to em uma pensão para Ravi 
pede que o amigo pegue seus do. 
“cumentos com Lara. Ravi se 
incomodado de ter que m 
para Lara. Chistlan/Renato des 
cobre que tem uma conta conjun 
ta com a mãe no banco. Castilha 
deixa claro para Santiago que e 
deve parar de trabalhar por eau 
desua saúde. 
rss ls capas ds mulas 
acima estão jeto a mudamons vem. 
aí prada emo. 

Mo: 

nando La 

MON realiza 
exposição inédita 
da designer Cláudia 
Moreira Salles 

O Museu Oscar Ni 
meyer (MON) abre ao pi 
blico no dia 19, na Sala 
a exposição “Forma e Ma- 
téria”, da designer brasilei 
ra Claudia Moreira Salles 
Com 44 peças, sendo três 
inéditas, ficará em cartaz 
até o dia 13 de março de 
2022. A mostra, idealizada 
por Katia D'Avilezz, tem 
curadoria de Waldick Jato- 
bá. Informações: [museu 
oscarniemeyer.org bri. E 

Editora jornal do Onius 
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