
Secretaria da Saúde 
suspende medidas 

"7 restritivas no Paraná 

Conheça mais sobre 
nossos produtos no 
site grupor3a.com 

Eta na página 8 
(Página 4) 

Salário Mínimo regional deve 
chegar a R$ 1,6 mil em janeiro 

Representantes de empresários e das centrais sindicais que integram o 
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda definiram que o piso regional do Paraná será 
reajustado em 100% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2021. (Página 3) 

Brasil mantém a 
invencibilidade 

Brasil e Argentina empataram em 0x 0, ontem, em Buenos Aires, 

em um confronto movimentado. Já classificado para a Copa, 
o time de Tite continua invicto nas Eliminatórias. (Página 7) 

tas: 4 

Bolsonaro diz 
que vai dar reajuste 
a servidores 
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça- 
feira que vai dar reajuste a todos os servidores 
públicos federais caso o Senado aprove a PEC 
dos precatórios. Ele não explicou de quanto será 
o aumento nem que fatia exata dos recursos 
será destinada ao funcionalismo. A proposta de 
emenda à Constituição abre espaço de R$ 91,6 
bilhões no Orçamento de 2022. (Página 9) 

Diretoria 
do Coxa 
avalia a 
temporada 

(Página 6) 

Athletico 
perde para tar 
o Galo na 
Baixada a, Página 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“Quem cedo e bem 
aprende, tarde ou 

nunca esquece. 
Quem negligencia 
as manifestações 

de amizade, acaba 
por perder esse 

sentimento.” 

William 
Shakespeare 

Instituto 
Verificador de 
Comunicação 

Editora lamaldo Ônibus 

presidente Bolso- 
naro está há pra- 
icamente — dois 

anos sem partido. A situa- 
ção não é comum para as 
grandes democracias do 
mundo. À culpa não é do 
presidente e também não 
é dos partidos, porque, 
na verdade, as agremia- 
ções políticas brasileiras 
hoje estão resumidas a 
siglas, sem uma identida- 
de ideológico ou um pro- 
grama para a nação. Esse 

VASOS 
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ra [a 
A necessidade dos 
partidos políticos 

sistema favorece apenas 
aos dirigentes partidários 
que têm segundas inten- 
ções com o governo. 

O apoio para que qual- 
quer governante toque o 
governo no Brasil (já foi 
assim com os ex-presiden- 
tes Fernando Henrique, 
Lula e Dilma) é aliar-se 
com o que chamamos de 
“Centrão” — um grupo de 
partidos que condiciona a 
fidelidade ao atendimento 
financeiro a seus filiados. 

Ou seja, para que a 
política no Brasil entre 
nos trilhos, é condição 
fundamental, que se 
criem regras para que 
os partidos políticos 
realmente tenham ca- 
racterísticas de grupos 
que pretendem ajudar o 
Brasil. Com programas 
de governo, quadros 
técnicos competentes, 
capazes de administrar 
os diversos setores caso 
fossem eleitos. E 

ron Seo era 
emas vi gr 

ES 
Quina 
Concurso nº 5705 
08-33-47-53-61 

Mega Sena 
Concurso ue 2428 
03-09-25-28-29-39 

Timemania 
Concurso nº 1712 
18-23-35-38-56-72-80 
Time do coração: 
PNJUISTA SE 

Lotofácil 
Concurso mez37a 
01-02-04-05-07 
O8-11-13-14-15 
19-20-21-22-24 

NAMAMMMAVAAAALALLAAMA MAMMA 

IMAGEM DO DIA 

Policiais usaram ontem 
um canhão de água para 
dispersar um grupo de 
migrantes que tentava 
cruzar a fronteira entre a 
Polônia e a Bielorrússia. 

[TUR 
Nubank lança empréstimo com 
garantia de veículo e cashback 

o Nubank 
anunciou ontem 
o lançamento de 
uma “modalidade 
de — empréstimo 
com o carro como 
garantia. O novo 
serviço é fruto de 
uma parceria da 
fintech com a Cre- 
ditas. De acordo 
com as empresas, 
os clientes poderão con- 
tratar até 90% do valor de 
seu carro como emprés- 
timo com baixas taxas 
de juros. Apesar da libe- 

ração, por enquanto so- 
mente um grupo peque- 
no de clientes pode pedir 
o empréstimo. 

A promessa é que aos 
poucos a modalidade 

Lá 

» 

seja liberada para uma 
quantidade maior de 
pessoas. O pagamen- 
to do empréstimo pode 
ser realizado em até 60 
meses e até mesmo veí- 

pudução 
culos financiados 
podem ser usados 
como garantia. 
Outra promessa 
das marcas é que 
o serviço garante 
um benefício ex- 
clusivo de 1% de 
cashback. Dentre 
os requisitos, é 
preciso ter con- 
ta no Nubank, 

contratar o empréstimo 
dentro de 30 dias após a 
simulação e não ter em- 
préstimos ou solicitações 
ativas com a Creditas. 

Editora Jornal do Ônibus Ltda - EPP CNP 11.255259/0001-55/ Editor chefe Renato Barroso (reg. 940/MTB/PR) 
Redação | Administração | ua Fagundes Varela, 2992 82520.040 Curitib PR! Foncifa [41] 32632002 
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Dúvidas sobre 
sintomas do 
coronavírus 

Ligar 192 

(41) 3330-4414 

(41) 99117-3500 

0800-6444414 

Precisando 
conversar? 
Serviço de escuta 
e acolhimento - 
TelePaz 

3350-8500 
Atendimento 

à população 

3350-8200 
Atendimento aos. 
funcionários públicos 

COMERCIAL (41) 3263 2002 
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Mínimo regional será 
reajustado em 100% do INPC 
Projeção do Di e é de que valo 

| Representantes de “a 
ER empresários e das 
A centrais sindicais 

que integram o Conse- 
lho Estadual do Trabalho, 
mprego e Renda defini- 

ram que o piso regional / 
do Paraná será reajustado 
em 100% do INPC. (Índi- 
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor) de 2021, O 
acordo contou com a coor- 
denação do Departamento 
do Trabalho e Estímulo à 
Geração de Renda, da Se 
cretaria de Justiça, Família 
e Trabalho. 
Com a decisão, o Esta- 

do tende a seguir com o 
maior de piso regional do 
País. O valor exato será 
divulgado no começo de 

iro pelo governador 
los Massa Ratinho Ju- 

nlor, mas, de acordo com 
projeções, deverá aumen- 

ne 

EB piso serve para categorias sem sindicatos ou convenção coletiva. 

tar dos atuais R$ 1,4 mil convenções coletivas de 
trabalho”, afirmou o s 
cretário de Justiça, Fami- 
lia e Trabalho, Ney Lepr 
vost. m 

para a negociação das 
para cerca de R$ 1,6 mil categorias sindicalizadas 
(primeira faixa do piso). e uma garantia para as 

“O salário mínimo re- - categorias que não têm 
gional é uma referência sindicato ou acordos e 

EO AG 

Nelson Justus é eleito 
novo presidente da CCJ 

O deputado Nelson Jus- 
tus (DEM) foi eleito por 

mação nesta terça-feira 
(16) para presidir a Comis- 
ão de Constituição e Jus- 

(CCJ) da Assembleia 
ativa do Paraná. Jus- 
sume a presidência 

ão após decisão 
pelo Tribunal Su- 

perior Eleitoral (TSE) que 
rassou o mandato do ex- 

die dia a Comissão de Finanças 
Tributação da Assem- 

bleia, reassume a CCJ após. 
três anos. O parlamentar 
presidiu a Comissão entre 
os anos de 2011 e 2018. Ele 
permanece no cargo até o 
fim desta legislatura. O de- 
putado Ricardo Arruda as- 
sume a vaga do PSLna CCJ. 

Seguindo o Regimen- 
to Interno da Assembleia, 
o processo de votação 
conduzindo pelo vice 
«presidente do Legislativo, 
deputado Tercílio Turini 
(CDN). Ao assumir a presi- 
dência da Comissão, Justus 
agradeceu aos demais de- 
putados. E 

o desde 2019, O 
deputado Márcio Pacheco 
(PDT) continua na função 

Justus vai assumir o posto deixado 
A por Francischini, que foi cassado 

Justus foi candidato úni 
so ao posto. Ele, que presi- 

BRDE atinge mais de R$ 1 bilhão em contratos 
O Banco Regional de 

Desenvolvimento do Ex- 
tremo Sul (BRDE) atingiu 
de janeiro até 31 de outu- 
bro a marca de R$ 1,1 bi- 
lhão em contratos firma- 
dos no Paraná, chegando 
próximo ao valor estipula- 
do como meta pela dire- 

os contratos somaram R$ E E 
905 milhões e no Rio Gran- y 
de do Sul, R$ 858 milhões. 
Nototal, a meta é contratar 
R$3,4 bilhões até o final de 
2021 — 0 banco atingiu até 
outubro R$ 2,8 bilhões. 

“Nos foi dada a missão 
pela diretoria de superar 

toria da região, que é con- os números do ano pas- 
tratar R$ 1,25 bilhão neste . sado. E já superamos em 
ano. 15%, mesmo sem ter ter- 

Foi o maior volume en- minado o ano”, afirma o 
tre Os três estados do Sul, — superintendente do BRDE 
região em que o banco no Paraná, Paulo Cesar 
atua. Em Santa Catarina, — Starke Junior 8 

HOMENAGEM A TRAIANO 
As políticas municipalistas do presidente da Assem- 
bleia Legislativa, Ademar Traíano, vem produzindo 
manifestações de reconhecimento. O deputado que 
foi escolhido como representante de 50 municípios 
do Paraná, será homenageado nesta quarta-feira (17) 
“com o título de Cidadão Honorário de Goloxim, e na 
quinta-feira (18) receberá o título de Sulina. 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
O Governo Federal reconheceu, nesta terça-feira, a 
situação de emergência em três cidades do Paraná 
atingidas por desastres naturais. No município de 
Santa Izabel do Oeste, a população sofreu com en- 
xurradas. Já em Paranavaí, o problema registrado foi 
um vendaval, enquanto em São Miguel do Iguaçu, 
houve queda de granizo. No fim de outubro, a Defe- 
sa Civil Nacional enviou duas equipes do Grupo de 
Apolo a Desastres (Gade) para verificar os estragos, 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
A Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Ren- 
da da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça- 
-feira (16) o projeto que aumenta o número de ca- 
tegorias beneficiadas pelo aulio emergencial do 
governo estadual, À proposta de autoria do Poder 
Executivo instituiu o auxílio emergencial para micro- 
empresas (ME) e microempreendedores individuais 
cadastrados. 

medida revoga o distanciamento 
AA qínimo entre as pessoas nas tias 

Câmara de Curitiba 
revoga medidas 
restritivas contra Covid 

A Câmara Municipal 
de Curitiba aprovou nes- 
ta terça-feira projeto que 
acaba com multa por filas 
sem distanciamento em 
estabelecimentos da Capi- 
tal paranaense. A alegação 
do autor da proposta, o 
líder do prefeito na Casa, 
vereador Pier Petruzziello 
(PTB), era de que apesar da 
prefeitura já ter acabado, 
por decreto, essa medida 
restritiva, os comerciantes 
ainda poderiam ser mul- 
tados pela fiscalização, já 
que a sanção está prevista 
na Lei Anticovid, que es- 
tabelecia as normas para 
o combate à pandemia da 
Covid-19 na cidade. 

Pela lei, a multa em caso 
de descumprimento vai de 
R$150a R$ 150 mil, depen- 
dendo do tipo da infração 

e gravidade da ocorrência. 
Os parlamentares tam- 

bém aprovaram emendas 
ao texto original que libe- 
ram reuniões de pessoas e 
eventos de massa na cida- 
de, O projeto original revo- 
gava apenas o inciso 8º do 
artigo 3º da Lei Anticovid, 
acabando com a obrigato- 
riedade de distanciamento 
social de 1,5 metro nas filas 
dentro e fora dos estabele- 
cimentos. 

O autor explicou que, 
apesar do decreto autori 
zar a normalização das fi 
las, a Aifu (Ação Integrada 
de Fiscalização Urbana) 
seguia aplicando multas, 
em razão da lei municipal 
cobrar esse distanciamen- 
to. “Não adianta ter decre- 
to que libera, se a lei ainda 
exige”, justificou. 

[PRP pr mr Tem 
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2022, a rede estadual de 
ensino contará com 175 
escolas de Educação 
em Tempo Integral, que 
atenderão 40 mil estu- 

dantes —o dobro do ano 
de 2021, que teve 21 mil 
alunos estudando nesse 
modelo, em 92 escolas. 
As Instituições de ensi- 
no estão em 107 cidades. 
e fazem parte do progra- 40 mil estudantes no ano que vem 

ma Paraná Integral (que Nas escolas de Educa- — docentes podem cumprir 
consiste em colégios to- ção em Tempo Integral, . todas as 40 horas semanais 
talmente integrais) ou  tantoos estudantes quanto — na mesma instituição. Para 
do programa Integral + os professores têm jorna- o professor, isso significa 
(em que algumas tur- das ampliadas: os alunos. mais tempo para planejar 
mas dos colégios ado- passam nove horas pordia . as aulas e criar estratégias 
tam o modelo). no colégio, enquanto os. interdisciplinares.m 

no Paraná com 12.915 
postos de trabalho dis- 
poníveis nas 216 Agên- 
cias do Trabalhador do 
Estado, É o maior nú- 
mero dos últimos me- 
ses, segundo a Secreta- 
ria de Justiça, Família e 
Trabalho. São 4.581 nas. 
agências de Curitiba e 
Região Metropolitana. Esses semana é o maior dos últimos meses. A maioria é para opera- 
dor de cobrança e ope regional de Toledo ofere- — sitor de supermercados 
rador de telemarketing. ce 1.368 vagas, sendo 449 em Apucarana, 10 para 

A regional de Cas- 
cavel é o destaque no 

para ausiliar de linha de 
produção. A expectativa 

caixa de loja em Irati, 20 
de vendedor em Ivaiporã 

Interior do Estado, com. para as vendas de fim de. e 10 para garçom em Pa- 
1.520 vagas abertas. Des- — ano tem colaborado com . ranaguá, além de mais de 
tas, 630 são para adiar o mercado de trabalho. mil para auxiliar de linha 
de linha de produção. A São 56 vagas para repo- — de produção. m 

Feriado registra 10 mortos e 
63 feridos em rodovias federais 

| O feriado de Pro- Drgação rat 
clamação da Re- 

| pública teve 77 
acidentes, com 63 pessoas 
feridas e dez mortes nas 
rodovias federais do Pa- 
raná. O balanço foi divul- 
gado ontem pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRE), 
que encerrou a Operação 
Proclamação da Repú- 
blica 2021 à meia-noite. 
Metade das mortes ocor- 
reu em colisões frontais 
e metade dos acidentes 
com mortes envolveram 
motocicletas. 

Foram fiscalizadas 
4.100 pessoas e 3.655 ve- 
ículos, sendo registradas 
3.186 infrações nos cerca 
de quatro mil quilôme- 
tros da circunscrição da 

PB Durante feriado a PRE registrou 
ARM sos insrações nas rodovias federais do Estado 

foram detidas durante o 
feriado, 14 veículos rou- 
bados ou furtados foram 
recuperados e cerca de 
160 quilos de maconha 
e haxixe foram apreendi- 
dos.m 

PRE no Paraná. Foram 
apreendidos quase 500 
mil maços de cigarros e 
cerca de 140 mil litros de 
bebidas, bem como pro- 
dutos contrabandeados. 
Além disso, 32 pessoas 

Rima inemal do Cras 

E 

ao fait 

nde Governo suspe 
decretos com 
medidas restritivas 

nit 

Mesmo com o fim do 
decreto, o uso de másc 
ra continua obrigatório 
em todos os espaços pú 
blicos, A medida é esta- 
belecida pela lei estadual 
20.189/2020, que institui 
multa em caso do des 
cumprimento. Os valores 
variam entre R$ 106,60 
(uma Unidade Padrão 
Fiscal do Paraná) e R 

Com a melhora do pa- 
norama sanitário, o Gover- 
no do Estado não renovou 
o decreto que estabelecia 
medidas restritivas. A de- 
cisão é baseada em diver- 
sos indicadores positivos 
que apontam para um capacidade de público. Em 
cenário estável no Paraná: . locais fechados, a lotaçã 
com relação a duas sema- máxima era de 70%. 
nas atrás, há uma queda ambos os casos, o limi 
de 54,6% nos casos diag- não poderia ultrapassar 15 
nosticados e de 52,5% nos . mil pessoas. O quadro e) ,O0 para pessoas fis 
óbitos registrados. Com a . demiológico será avaliado . cas; e entre R$ 2.132,00 € 
suspensão das restrições diariamente pela Secreta- R$ 10.660,00 para pe 
estaduais, passam a valer . ria de Estado da Saúde. jurídicas. E 

apenas as dec 
cipais, estabelecidas por 
cada prefeitura. 

O Decreto 9224/2021, 
em vigência até ontem, 
mitava a lotação de eventos 
em locais abertos a 80% da 

BBDO ER AR LARA LA 

= 
Paraná e Santa Catarina discutem 
mais um ramal da Nova Ferroeste 

José Hernando Ogaa/AP! O Oeste catarinense é 
um dos grandes produto- 
res de frangos e suínos ex- 
portados pelo Brasil. Cha- 
pecó e cidades vizinhas 
são destino de milhões de 
toneladas de milho pro- 
duzido no Mato Grosso do 
Sul. Hoje, a circulação dos 
grãos e de proteina animal 
é feita por via terrestre, em 
caminhões. Mas essa his- 
tória pode mudar. Ontem, 
representantes dos gover- 
nos do Paraná e de Santa 
Catarina tiveram uma reu- 
nião online para avaliar o 
impacto da construção de 
um ramal ferroviário entre 
Cascavel (PR) e Chapecó 
(SC), ligando o estado vi- 
zinho à linha principal da 
Nova Ferroeste. 

esteio | 
EB ia 

Nova Ferroeste terá 1.304 quilômetros de 
BRR rithos cortando três Estados 

Proposta pelo Governo 
do Paraná, a Nova Ferro- 
este é de uma nova estra- 
da férrea entre Maracaju, 
no Mato Grosso do Sul, e - cavel e Chapecó permitirá 
o Porto de Paranaguá. O uma solução logística para 
projeto prevê a ampliação e . o Oeste e potencializaria o 
modernização do trecho já . uso da nova ferrovia. E 

existente, entre Cascavel é 
Guarapuava, além de novos 

is até o MS e Foz do 
Iguaçu. O ramal entre C; 
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Curitiba registra uma Economia by 
Nippur Finance 

morte e 76 novos casos E 
Resumo da Semana 

Inflação pressiona ao 

redor do mundo 

Cidade está com 1.338 pacientes com o vírus ativo 

A Secretaria da Saúde de 
Curitiba registrou, nesta terça- 
feira (16), 76 novos casos de 
covid-19 e o óbito de uma mo- 
radora da cidade, de 90 anos. 
Até o momento foram contabi- 
lizadas 7.775 mortes na cidade 
provocadas pela doença neste 
período de pandemia. 

Com os novos casos confir- 
mados, 297.795 moradores de 

Curitiba testaram positivo para 
a covid-19 desde o início da 
pandemia, dos quais 288.682 
estão liberados do isolamento 
e sem sintomas da doença. São 
1.338 casos ativos na cidade, 
correspondentes ao número 
de pessoas com potencial de 
transmissão do vírus. 

A taxa de ocupação dos 138 
leitos de UTISUS exclusivos para 
covid-19 está em 33%. Restam 86 
leitos livres, Dos 137 leitos de en- 
fermarias SUS covid-19 está em 
36%. Há 87 leitos vagos. E 

semana nos mer: tempo, os pedidos iniciais 
cados brasileiros de — seguro-desemprego 
foi marcada por “nos Estados Unidos man- 

dois eventos principais tiveram-se na casa dos 
e destoantes: a apro-. 267 mil na semana, mos- 
vação na câmara dos trando uma recuperação 
deputados da PEC dos consistente ante no cená- 
precatórios, que agora . rio pós pandemia, 
segue para o senado, e Ainda se tratando de 
a publicação do índice inflação, o índice de pre- 
oficial de inflação (IPCA) ços ao consumidor na 
para o mês de outubro.A China acelerou 0,7% no 
aprovação da PEC trou-. mês, mas o que realmen- 
xe certo alívio para os tesurpreendeu foio indi- 
mercados, já que retirou, . ce de preços ao consumi- 
em partes, o peso sobre dor que já acumula alta 
o lado fiscal brasileiro. de 13,5% na base anual. 
Caso a PEC seja efetiva . Isso indica forte pressão 
mente implementada, o. sobre preços de insumos, 
espaço fiscal para o ano. em grande parte ocasio- 
que vêm torna-se maior, . nados pelo aumento do 
podendo assim o gaver. . preço do carvão na Chi- 
no expandir o Auxílio na e do petróleo no mer- 
Brasil sem romper o teto cado global. Esse dado 
dos gastos públicos.Com . corrobora a dificuldade 
o alívio vindo do lado fis- de recuperação da indús- Dimitri [op para a bolsa, associada . gargalos nas cadeias pro- 

ODOR À aincia aum recuo no dólar. dutivas atrapalhando. 
sus e mas taxas de juros. Por Em relação à Zona do 

outro lado, a divulgação Euro tivemos dados do 
T inais di do IPCA de outubro em. índice de preços ao con- 
erminais de 1,25% trouxe certa apre sumidor na Alemanha, 

ensão,jáqueo índiceveio — atingindo 0,5% de alta 
ônibus recebem nao vapor fi ano 

a mercado. Com isso, já se. do Euro, 0 Reino Unido 
ã observa uma revisão nas apresentou o crescimen- 

ação contra racismo ças comaimação to do PE no terceiro tr 
brasileira podendo che- . mestre, com alta de 1,3%, 

Qua ciealon poa ndo a O À gar 10% dinda en 2021. abaixo do esperado pelo 
terminal do bairro Capão folders para os passagei- | Esse indicador também mercado. Assim como 
da Imbuia, na Regional ros que circulavam pelo eleva a responsabilidade em outras economias, o 
Cajuru, na manhã desta terminal do Capão da sobre o Banco Central, terceiro trimestre britá- 

, terça-feira (16/11), rece- Imbuia. A mesma ação com possibilidade de nico foi penalizado es- 
Aá dgses de refiro serio mplicadidã beu informações sobre será feita na quarta-fei- aumentos ainda maiores — pecialmente pelos efei- 

pes, 

medida que as vacinas che o que é o racismo, quem ra (17/11) no terminal na Selic já na próxima tos da crise energética, cad id te pnenão a e na semaeira À reunião. abastecimento global de 
Er queéo Consciên- , no terminal do No cenário externo, . insumos e ainda alguma Curitibanos com ciaNegaeporquemodo Sítio Corcado, também | a Intação cantéoo ii presto ortnda de qa 

o lã bra o dia 20 de novembro. das 7h às 9h. tema recorrente. Nos Es- . riante delta do Covid. 
18 anos ou mais vão A ação faz parte da pro- A assessora da Igual. tados Unidos o índice de Para a semana que 

gramação da Prefeitura dade Ftnico-Racial da preços ao consumidor vem, no Brasil segue- 

receber dose de reforço | E ciaraleomsia iatoeemiconquenatia | | sobe té ee intros pi ae 
Seguindo a definição o município recoba mais — Cafu Ida d ppEana quim ão | ago Mesmo O IEC MO. catórios Nos. Estados do Ministério da Saúde imunizantes, ainda sem Das7h às Sh aequipe Cajuru, CiCeBairoNovo | cleo, que desconsidera as Unidos, assim como na 

divulgada nesta terça- data prevista. Além dis- qa Assessoria de Direitos são as que concentram o variações em bens com China, teremos a divul- 
feira (16/11), Curitiba so, será necessário res- Humanos - Política de “maior número de pessoas comportamento sazonal, gação de dados de ati- 
vai ampliar a vacinação . peitar o intervalo decin- promoção da Igualdade negrasde Curitiba. como energia e alimen-  vidade no varejo e na 
com dose de reforço para. co meses após a segunda tos, acelerou 0,5%. Assim, — indústria. O Reino Uni- 
todos os moradores com dose, conforme determi- a resposta do mercado foi. do irá divulgar dados de 
18 anos ou mais, esti nado pelo Ministério da à Sd piada ne 
mados em 1,5 milhão de Saúde. + , 
pessoas. Até então, o Mi- “É com muita alegria 4 meneame ea do ad ga 
nistério da Saúde havia no meu coração de pre- Ea odio ora con Srtico o 
liberado as doses de re- feito que seguiremos mais rígidas comba- ido forço apenas para idosos, para esta nova fase da Y do Eid te à inflação. Ao mesmo do último mês. E 
profissionais da saúde e campanha de vacinação 
imunossuprimidos. contra o covid-19. Tendo 

Aaplicação da dose de. vacina, seguiremos apli- 
reforço para o novo pú- cando e protegendo a 
blico convocado aconte- . nossa população”, afirma 
cerá na medida em que o prefeito Rafael Greca. E 

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

[E PRE er ra 
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A comissão técnica do Flamengo alterou seus pa ade na 

Arrascaeta pode 
voltar somente na 
Libertadores 

A comissão téc- 
nica do Flamen- 
go alterou seus 

planos para o retorno 
do meia Arrascaeta ao 
time, O uruguaio não 
entra em campo desde 
outubro, quando sofreu 
lesão muscular atuan- 
do pela seleção de seu 
país nas Eliminatórias. 

A recuperação da gra- 
ve lesão foi lenta e, se 
antes o técnico Renato 
Gaúcho tinha a espe- 
rança de escalá-lo no 
Brasileiro, isso não deve 
acontecer. Temendo a 
falta de ritmo do cami- 
sa 14, o departamento 
de futebol decidiu dar 

mais tempo ao jogador. 
Assim, ao invés de fi- 
car à disposição para o 
jogo desta quarta-feira 
contra o Corinthians, 
Arrasca irá apenas par- 
ticipar de coletivos. Seu 
retorno, portanto, pode 
vem acontecer no sá- 

bado diante do Inter, no 
Beira-Rio. 

O Flamengo ainda 
vai enfrentar 0 Grêmio 
na próxima terça antes 
de seguir para o Uru- 
guai, Existe a possibi- 
lidade de Arrascacta 
ter alguns minutos em 
“campo, mas dificilmen- 
te ele iniciará uma pai 
tida entre os titulares. E 

Aliviado, o presidente temia que se o clube tivesse 
o mesmo destino de Vasco e Cruzeiro 

Aliviado, presidente 
do Botafogo fala em 
ano mágico no clube 

Desacreditado 
Dt) no início da Sé- 

rie B, 0 Botafo- 
go conseguiu reagir no 
meio da competição e 
garantiu um lugar no 
G4 com duas rodadas de 
antecedência. Com uma 
vitória sobre o Operário, 
no Nilton Santos, na se- 
gunda-feira, o Alvinegro 
voltará à Série A em 2022. 

O primeiro ano da 
gestão do presidente 
Durcesio Mello escapou 
de entrar para a his- 
tória como a primeira 
que manteve o clube 

DESERT PEDE TO Se 

na segunda divisão. A 
conquista do acesso era 
fundamental nos planos 
de reestruturação do Al- 
vinegro, mergulhado em 
grave crise financeira. 

Aliviado, o presiden- 
te temia que se o clube 
tivesse o mesmo destino 
de Vasco e Cruzeiro, os 
grandes que não subi- 
ram, a situação ficasse 
mais difícil no futuro. 

“É bom que subimos 
porque cada vez vai f- 
car mais difícil”, previu 
odirigente em entrevis- 
taà Botafogo TV.m 

Esportes 

FURAÇÃO 

Athletico é derrotado 
pelo Galo na Arena 
Furacão fez um jogo competitivo mesmo com time reserva 

O Furacão queria a vitória sobre 
o líder do Brasileiro, E mesmo pre- 
servando parte dos jogadores para a 
decisão da CONMEBOL Sul-Ameri- 
cana, mostrou isso em campo. 

O equilíbrio foi a marca do duelo 
com o Atlético Mineiro. Mas o ad- 
versário conseguiu aproveitar uma 
oportunidade no instante final do 
primeiro tempo para marcar o gol 
que garantiu o triunfo por 1 a 0 

OAthletico segue com 41 pontos 
no Brasileirão. O próximo desafio 
na competição será na quarta-feira 
da semana que vem (24/11), contra 
o São Paulo, no Morumbi. 

Mas antes, todas as atenções 
se voltam para Montevidéu! No 
próximo sábado (20), o Rubro- 
-Negro encara o Red Bull Bragan- 
tino, em busca do bicampeonato 
continental. 8 

DEBE OO OA 

Diretoria do Coritiba avalia a temporada 
Depois da confirma: — 

ção do acesso à série A 
do Campeonato Brasi 
leira em 2021, a diretoria 
coxa-branca se reuniu, 
em coletiva de imprensa, 
para avaliar a temporada 
e revelar que agora vai co 
meçar a pensar no plane- 
jamento de Série A, com o E s 

missão ténis 3 CORITIBA FOOT BALL CIMA (ro orais, falei 
Participaram o presi- as em julho, foi lembrado no 

dente do Coritiba, Juarez 5 entrevista e em memóri r O presidente do Coritiba, Juarez Moraes elogiou muto o poe ai Moraes, ao lado dos vices- Era a To ida ge AO o dele, a atual diretoria tr 
«presidentes, Glen Stenger, balhou com mu 
Osíris Klamas, Jair José de . Vilson Ribeiro de Andrade. muito o trabalho de todos ao Coritiba para chegar ao 
Souza e Maurício Gulin e O presidente do Coriti- . os envolvidos no acesso do . objetivo de retornar à elite 
do diretor institucional, ba, Juarez Moraes, elogiou — Verdão à Série À em 2021. do futebol brasileiro. E 

Sem 
direto 
missão 
torcida, parceiros e patro- 
cinadores, e além disso, 
exaltou tod , 
ção do trabalho realizado 
mesmo nos piores nos 

a temporada 

ceção ele citou à 

2 O téc Fábio ga continua fora. 
RO Carille esboçou o A provável escalação é 

Santos para en- João Paulo, Pará, Luiz Fel 
frentar a Chapecoense pe e Danilo Boza; Madson, 
nesta quarta-feira, às 19h Camacho, Vinicius Zano- 
(de Brasília), na Vila Bel- . celo, Felipe Jonatan e Mar. 
miro, pela 33º rodada do . cos Guilherme; Marinho e 
Campeonato Brasileiro. Diego Tardelli. 

Na tarde desta terça- O Peixe inicia a rodada 
«feira, Carille escalou o la- na 12º colocação, com 3 
teral-direito improvisado — pontos, e precisa vencei 
Pará no lugar do suspenso a lanterna e já rebaixads 
Kaiky. Marinho (gripe) e Chape para ficar mais per 

E Diego Tardelli (poupado). to da permanência na Sé 
O Peixe inicia a rodada na 12º colocação, com 39 pontos estão de volta. Lucas Bra- . rie A do Brasileirão. E 
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Brasil fica no 0 a O com 
a Argentina em San Juan 
Seleção fez um bom jogo, mas não conseguiu marcar seu gol 

O Brasil empatou em 0a 0 
om a Argentina, ontem, no 
estádio San Juan del Bicentena- 
rio, pela 14º rodada das Elimi- 
natórias Sul- Americanas para a 

opa do Mundo do Catar. 
Os melhores times da Amé- 

rica do Sul fizeram um primei- 
o tempo pegado com chances 
para os dois lados. O Seleção 
ehegou bem, quando Matheus 
Cunha pressionou a saída da 
Argentina, e Paquetá e rolou 
para Vini Jc, que tentou a cavar 
inha de frente com o goleiro 
» desperdiçou. Os argentinos. 
eriaram com Lautaro Martinez 
sendo travado pela defesa e De. 
Paul que se livrou do zagueiro 
» bateu colocado para a defesa. 
se Alisson. Brasil ainda recla 
mou de uma cotovelada de 
Otamendi em Raphinha, que 
causou um sangramento no 
brasileiro. 

Na volta do intervalo, Brasil 
e Argentina continuaram fa- 
zendo um jogo aberto Porém, 

DE sas rgenina reram um jog compettivo pelas das Eliminatória Sl- Americanas 
a equipe deite foi a que con- 
seguiu levar mais perigo, com 
Fred acertando o travessão e 
Vini Je. finalizando em cima 
do goleiro Martinez. Já no final 

do jogo, Messi limpou bem a 
jogada, avança na entrada da 
área e bate firme de esquenta. 
Alisson fz a defendeu em dois 
tempos. 

Depois de tanta intensida 
de, as duas seleções mesmo 
cansadas continuaram bus 
cando o gol, mas o placar não 
saido Oa0na Argentina 

DEDOS 

Stock Car Pro Series apresenta 
índices impressionantes no ano 

Na Stock Car Pro Series, esse 
momento tem se mostrado espetacular 

O chamado “momento 
premium” de todo piloto 
acontece quando ele entra 
na pista para tentar a pole 
position. Pneus novos, carro 
em sua configuração mais 
veloz, peso no limite n 
nimo, carga aerodinâmica 
ajustada para "fazer voar -e 
o piloto em máxima concen. 
tração, sabendo que chegou 
a hora de entregar sua m 
lhor performance. 

Na Stock Car Pro Series, 
esse momento tem se mos. 
trado espetacular Nesta 
terça-feira (16), a categoria 
divulgou sua atual média de 

carros classificados em menos 
de um segundo no QI, à fase 
do classificatório em que to 
dos tentam simultaneamente 
cravar voltas rápidas. Até a 10" 
etapa, disputada em outubro 
no Autódromo Velocitta (SP), 
a Stock registrava uma média 
de26 competidores em tempo 
médio de 0s844 

É como se cada um des. 
ses 26 Stock Cars cruzasse 
a linha de chegada a cada 

coloca à 
categoria entre as mais exi 

undo em termos gentes do 
de precisão e qualidade da 
pilotagem. 8 

Fluminense mira o G6 e encara 

o deseperado Juventude em Caxias 
O Fluminense segue em busca 

de uma vaga na próxima Liberta- 
dores, Nesta quarta-feira, às 20h30 
(de Brasília), os Tricolores vão en- 
carar 0 Juventud das do 
Sul, pelo Campeonato Brasileiro. 

Os cariocas começaram a roda- 
da na oitava posição, com 45 pon- 
os. O Fluminense está quatro atrás. 
do Fortaleza, atual sexto colocado. 

Os visitantes vão para a parti- 
da embalados pela vitória sobre o 

, em 

Palmeiras no fim de semana. No 
entanto, os tricolores terão que 
acabar com a sequência de maus 
resultados quando atuar longe do 
Rio de janeiro. 

Para esta partida, o técnico 
Marcão terá o retomo do zagueiro 
Nino, que cumpriu suspensão na 
rodada passada. Por outro lado, 
à equipe não terá o lateral direito 

Divgação 

Diulgação 

O atacante Robson volta a estar 
lisposição da comissão técnica 

Fortaleza e Ceará 
duelam em clássico 
pela Série A 

Nesta quarta-feira, For- 
taleza e Ceará vão se en- 
frentar em clássico válido 
pela 33º rodada do Campe- 
onato Brasileiro. A partida 
será às 19h (de Brasília), na 
Arena Castelão. 

O Leão não vence uma 
partida há quatro jogos e, 
com isso, deixou o G4 da ta- 
bela, Agurando atualmente 
na sexta colocação, com 49 
pontos. O Vazão, por sua 
vez, vem embalado com 
três. vitórias nos últimos 
quatro jogos e está na déci- 
ma posição, com 42Para a 

partida, o técnico Juan Pa- 
bloVojvoda terá o desfalque 
de Lucas Lima, suspenso 
pelo terceiro cartão amare- 
lo. Matheus Vargas, Ronald 
e Romarinho são opções 
para a função, Lucas Cris- 
pim, com lesão no adutor 
da coxa esquerda, e David, 
com edema muscular na 
coxa direita, são dúvidas. 

Por outro lado, 0 ata- 
cante Robson volta a estar 
à disposição da comissão 
técnica, já que cumpriu 
suspensão contra o RB 
Bragantino. 

Samuel Xavier e o atacante Fred, 
suspensos 

OTricolor Carioca segue em busca 
de uma vaga na próxima Libertadores 

ara 
Coma vitória, a equipe do 
Mancini subiu para à 18º colocaçê 

enlco Vagner 
com 32 pontos 

Grêmio bate o 
Bragantino por 3 a 0 e 
respira no Brasileirão 

O Grêmio ganhou 
fôlego na briga contra 
o rebaixamento para 
a Série B do Campeo- 
nato Brasileiro. Nesta 
terça-feira, pela 33º ro- 
dada da primeira divi- 
são, o Tricolor Gaúcho 
derrotou o Red Bull 
Bragantino por 3 a 0, 
em casa. 

Com a vitória, a 
equipe do técnico 
Vagner Mancini subiu 
para a 18º colocação, 
com 32 pontos, quatro 
a menos que o Bahia, 

primeiro time fora do 
ZA. Já o Massa Bruta 
estacionou nos 52, em 
quarto lugar. 

Agora,o Grêmio vol- 
ta a campo no sábado, 
às 19 horas (de Brasí- 
lia), quando visita a já 
rebaixada — Chapeco- 
ense. No mesmo dia, 
o Bragantino encara 
o Athletico-PR pela fi- 
nal da Copa Sul-Ame- 
ricana. O duelo está 
marcado para às 17h, 
no estádio Centenário, 
em Montevideo. 

Editora Jornal do Ônibus 



Publicidade Legal 

AEB Araucária 
EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº: 100/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 70.726/2021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 017/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA, CNPUIMF 
104.829, 1301000164. OBJETO: O presente CONTRATO tam por obje- 
to a PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUDOVICO GONDEK. PAVIMENTA- 
ÇÃO EM CBUQ DE 19.128,74 We; SENDO 2.688,43 DE EXTENSÃO. 
ÍNCLUINDOOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, BASE E SUB- 
BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO, SARJETA, CICLOFAIXA, SINALI- 
ZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E 
PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, conforme condições e especi 
“cações constantes no Edital de Concoriência Pública nº 17120216 seus 
anexos, DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará, em razão da fel exe. 
“cução dos serviços cantratados, a quantia global do R$ 2.890.173,08 
(dois mihões.oltocentos e noventa mi, cento & setenta e três raais e oto 
centavos). DO PRAZO: O prazo de vigência da presente contrato é de 
270(duzentos e setenta) dias, contados da data da sua publicação, 
CONTRATO ASSINADO EM: 09 de novemixo de 2021 

Prefeitura do Municipio de Araucária, 16 do novembro de 2021, 
FABIANO MELO DOS SANTOS. 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES 

SESI ameucámia ao Dep 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no ar e 

DECRETA. 
Art 1º - Ficam nomeados a partir de 08 de novembro de 2021, os can. 
didatos abaixo relacionados e apravados no referido Concurso Público, 
para provimento no carga de Pinlr, em conformidade com as disposi- 

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

Prefoiura do Municipio de Araucária 08 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

PREFEITO 
RAM HISSAM DEHAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO Nº 36.904, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas albuições legais, em reposição de senadores aposenta. 
dos, tendo am vista o disposto na Lol Municipal nº 1703/2006, At. 10, 
conforme ato homologatório da resultado fal constante no Edital nº 
006/2018, pubsicado no Dido Oficial do Municipio nº 433 da 30 da jan 
rodo 2018, 

DECRETA. 
Art 1º - Ficam nomeadas a partir de 08 de novembro de 2021, as can. 
didotas abaixo relacionadas e apravadas na referido Concurso Público, 
para provimento no cargo de Profissional do Magistáio — Professor Do- 
cânoia |, em conformidada com as disposições contidas nas Leis Munici- 
al ns 1.703/2006 6 1 838/2008, 

rhertos e cinquenta e cinco reis e trinta sele centavos). PRAZO DE 
EXECUÇÃO. ON012022 à 31120022 PRAZO DE VIGÊNCIA: 
ONION202? à 31/122022 . FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única. 
mediante guia de recohinnto. CONTRATADA: CONSÓRCIO INTER: 
GESTORES PARANÁ SAÚDE, CNPJ 03273 297/091-28. FUNDA- 
MENTO; At 25, Caput da Lei Fodera! nº & 66633 

Prfeura do Município de Araucária, 12 de novembro de 2021 
ADILSON SEIO! SUGUIURA Secretário Municipal do Saúde 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 12072021 Rato à engisuade. obyto do Processo de exiginidado de Licta- 
são n.93985/2021, para eficácia do ao, nos temos do Artigo 26 da Lei TP 866603, e alterações posteioves 

Prefetca do Municipio de Araucária, 12 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMANI 

Prefeito 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 121/2021 

fia) de licença de uso de sofware EBERICK 2021 BASIC TOP para de. 
senvolvimento de projetos estruturais de engenharia. PRAZO DE EXE-. 
CUÇÃO: 12 (doze) meses, da publicação PRAZO DE VIGÊNCIA:12 
(doe) mesas, da publicação. VALOR UNITÁRIO: R$ 8.118,00 (oito mi, 
cento « dezoito reais) VALOR TOTAL: R$ 18.236,00 (dezesseis ma, du- 
zentos + tinta e seis reais). FORMA DE PAGAMENTO: ParceladoMen. 
sal, em até 30 dias após ateste da Nota Fiscal pela Secretaria Municipal 
de Gestão de Pessoas, acompanhada das Certidões Negativas Unifica- 
da RFBPGFN, do FGTS é Trabalhistas, dentro dos prazos de validade. 
CONTRATADA: MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 
03.984 954/0001-74, FUNDAMENTO: Art. 25, | da Lo nº 866685, 

Prolotura do Município de Araucária 12 de novemêro de 2021 
SAMUEL ALMEIDA DA SILVA. 
Secretário Municipal de Planejamento 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 121/2021 
Rato a Inexigiidade, otjato do Processo de Inexigtuldade de Lita 
ção rt 8706712021, para eficácia do ata, nos termos do Artigo 26 da Lei mº 8.606/03, a alterações posteriores. 

Prefoitura do Município de Araucária, 12 do novembro de 2021 
MISSA HUSSEIN DEMANI 

reteto 

EI asavçária 
EXTRATO DO TERMO DE CONVÉNIO Nº 12/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.467/2019 

[CONVENENTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E O 
[MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, inscrito no CNPJ sob o nº de 
76.105.618/0001-88. OBJETO: Reforma em conjunto, de uma ponte, 
sobre a Represa do Rio Verde, localizado na divisa dos tertrios dos. 
|convenentes, na avenida intermunicipal denominada São Casemio, que 
iga os dois municipios, devido à situação crlica quo se encontra, con- 
|forme laudo e levantamento fotográfica apresentado pela Secretaria Mu. 
nicipal de Planejamento de Araucária, com vita à proporcionar integr 
ção social e económica, conforto rapidez e a segurança dos munícipes. 
| vranseuntes, DA VIGÊNCIA: O presente convênio é firmado pelo pra 
[zo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. DOS RECURSOS: 
| Valor estimado de R$ 5.021.905,13 (cinco milhões, vinte e um mil 
novecentos e cinco reais e treze centavos), CONVÉNIO ASSINADO 
EM: 09 do novembro de 2021 

Prefelura do Municip de Araucária, 18 de novembro do 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito da Municipio do Araucária 

AEB Araucária 
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 Space 

MODALIDADE PREGÃO (ELE! 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 59666/2021 PREGÃO Nº 112/2021 DE per paa Ep pe guga 6 fer pede na GA nr ia 

Candidato Ro ] 
PRISCILA LIMA BARBOZA 65916 2PR 

SIMONE APARECIDA MARTINS” 5.505 923 4/PR | 
5A, nº 29.929/2021 e 81,042/2021, Vaga conforme Lei nº 207672908] 

Art, 2º - O presanto Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1º, entra 
em Vigor nesta data 

Prefeitura do Município de Araucária 09 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeito, 
RYAM HISSAM DEHAINI 

“Socratáia Municipal de Gostão do Possoas 
DECRETO Nº 36.905, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado da Paraná, no 
uso de suas airuições legais, em reposição dos servidores aposenta- 
dos, tendo am vista o disposto na Lei Municipal nº 1.703/2006, At 10, 
conforma ata homologalório da restitado final constante no Edita nº 
006/2018, pubiicado no Diário Oficial do Município nº 433 de 30 de jan 
rode 2018, 

DECRETA 
Art 1º - Ficam nomeadas a parti de 09 de novembro de 2021, as can- 
didalas abaixo relacionadas e aprovadas na referido Concurso Público, 
para provimento no cargo de Profissional da Magistério — Professor Pe 

ASI aravcária 
EDITAL Nº 378/2021 - SMGP 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas airibuções legais, convoca os candidatos para o cargo d 
Médico Clinico Geral a segui relacionados e classlficados para contrata 
ção lemporária, conforma Edital nº 287/2021, a comparecar na Secret 
tia Municipal de Gestão de Pessoas, localizada na Travessa Frederico 
Basso S/N, Centro - Araucária - PR, no dia 19 de novembro de 2021, 
conforme horário especificado abaixo, para entrega de documen- 
tos. 

NOME DO | HORÁRIO PARA CANDIDATO [EwiRaoa De DO. | CUMENTOS NA | quor ac [TS — [NG NE — Todi — | NUR 
0007] 75597 [CECILAEUIS] 13h00min SUPLENTE | Sus nO ese 
PAT Bs ZOZaoa] 

Prefeitura do Município do Araucária, 10 de novembro do 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

PREFEITO 
RYAM MISSAM DEMAINI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. 
OBS. O anexo citado encortra-sa disponivel inlagralmento, no diário 
oficial eletrônico do municipio, site: htips:araucari atende net?p9! 
ioolcial, para consulta e improssão. 

EDITAL Nº 379/2021 - SMGP 
O Presidente da Comissão de Análio da Compatiblidado com a Polfica 
Pública de Cotas, nomeado pelo Decrolo nº 36.68212021, convoca ox 
candidatos a seguir relacionados, os quais concorreram da vagas dost- 
nadas ds cotas para negras é pardos previstas nos Concursos Públicos 
Editais nº 037/2018, 038/2018 q 186/2019 a comparecorem na Soctata- 
ria Municipal de Gestão de Pessoas, no dia 24 de novembro de 2021 
conforma horária abaixa especiicado, para avaliação do perfil dos can- 
didatos, visando aferir se om mesmos perfazem ou não porfazem os re- 

ulubro de 2009 o do Decreto Municip 
a o nd a OOo 

| DATA E HORÁRIO DO RECEBI- | Até 09:00 hs do dia 01/122021 ova! | NOME CLASSIFICAÇÃO CL HORÁRIO Ne UA RP OSTs Eu 
BA Nonâmo Da aBER Ta | Rear ndo autos || | bia AESA Ou mo [uam ADA Sta gue | A 
O oditai completo e possiveis alterações está(ão) disponivei(eis) no sãe. NOME CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO] HORÁRIO! a 2 fonte deles e Gena do Mag ção Monáni EE Ta ar ieseiotas | | ear Der aa — SE GR — Fon Elcio io e anao eo Serato | |puaçes Md o VS le ja canço snseato DC TESSTE] Nou — [ELAS RAÇÃO sap Pesos Pena Rare Ea REcseRS = pague — “E E FEauEssSs 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 113/2021 
MODALIDADE PREGÃO (ELETRÔNICO) 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 103407/2021 PREGÃO Nº 1132021 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de 
sertiços de locação, instalação, manutenção o tatrada de DECORA- 
ÇÃO NATALINA EM VIAS DO MUNICÍPIO — NATAL 2021 com foreci 
menta de materiais, mão de obra e equipamentos em diversos locais da 
Cidade, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos. O recebi 
mento das propostas, abertura o disputa de preços, será exclusivamente 
por meio ekeróico. no endereço wir comprasgovemamentais gov, 
conforme datas e horários definidos abaixo. 

nação da listagem clmssficatória do refeido Processo do Solação de 
Pesscal, eximindo esta Prefeitura de quaisquer implicações corraspon- 
dentes 

Preeitura do Município de Araucária, 11 de novembro de 2021, 
CARLOS ANDRÉ AMORIM LEMOS 

Presidente da Comissão de Anália do 
“Compatiblidade com a Política Pública de Cotas. 

E 

PA. nº di 12172021 e 61,04672021, 
Art.2º - O presenta Decreto, ressalvado do disposto no artigo 1º, entra 
om Vigor nesta data 

Prefeitura do Municipio de Araucária 09 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeito 
RYAM HISSAM DEHAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

 odial complto e possíveis ailarações está(ão) disponiveis) no sie. 
vew.araucaria pr gov br ou no Departamento de Lictações e Compras, cas SN00 às 12h00 é das 13h00 às 1600. Informações pelo telefone 
(41) 3614-1400 — Rama: 1699 (DLC) / 3614-1400 — Rama 3024 (Pro- 
goeiro) emai: wagner pradoGaraucaria prgov br 
Araucária, 16 de novembro de 2021 

WAGNER MOREIRA DO PRADO 
PREGOEIRO 

dlagogo, em conformidade com às disposições contidas nas Leis Munii- | | [DATA E HORÁRIO DO RECEBI-| Até 05:00 Re do dis GiAaaoa | 
ais 1º e 1.703/2006 e 1.835/2008, ] MMENTO DAS PROPOSTAS, Ferroeste ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE SA 

RÁ Ri || | [Dara E Horário DAABERTU-| As 08:00 hs do dia or/12n021 | EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO LEILÃO Nº 027021 
MARIANA CRISTINA DE SOUZA HAGENA ] RADA SESSÃO PÚBLICA || | otite: atração de bens móveis insevveis (actas, vidio em 10 (de) jts, 

conforme especificação em Edital. A Femvest comunica que homologa, os ben 
|rematados por le, a presente citação d euros armatanes 
Avrematame. APARICIOFER COM, DE FERRO E AÇO LIDA - CNP] 
ASGIS JTVOOOI-IS Lote OI — R$ 357/0000. Aremstane: ARCELORMITTAL 
BRASIL SA — CNP 17469 JUL0OS9-11 Lote 02 — R$ 327/0000 Lote 03 R$ 
3370000 Lowe 04 — R$ 32200040 Lote US — R$ 34200040 Late 08 — R$ 
34700040 Amematane: TRUFER COM. DE SUCATAS LTDA — CNP] 
2.862. 4740004-78 Lote 06 R$ 36200000 Late 07 — R$ 372.000,00 Lone 09 R$ 
3820009 Le 10 R$ 306.000,40 Cia, 121 1/2021 

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

ee na N io fia 



Servidores terão aumento 
em 2022, diz Bolsonaro 

O presidente Jair O texto já passou pela 
Bolsonaro — afirmou Câmara dos Deputa- 
ontem que o governo dos e ainda depende 
avalia conceder rea- de aprovação do Se 
juste para “todos” os nado. O governo afir- 
servidores — públicos ma que, se aprovada, 
federais se a chama- a PEC abrirá espaço de 
da PEC dos Precató- RS 91,6 bilhões no or- 
rios for aprovada pelo camento. 
Congresso Nacional. “Eu conversei com 

ro deu a de- [o ministro) Paulo 
ão em entrevista Guedes. Em passando 

coletiva no Bahrein, a PEC dos Precatórios, 
no Oriente Médio, tem que ter algum es 
onde cumpre um ro- paço para dar algum 
teiro de visitas por três reajuste. Não é o que 
países. eles merecem, mas é 

Enviada pelo gover- o que podemos dar. 
no em agosto, à PEC Todos os servidores 
dos Precatórios par- federais, sem exceção. 

Ribeiro:*Zero de interferência, 
BR essas provas estão impressas há meses” 

O ministro da Edu- já estão impressas 
cação, Milton Ribeiro, há meses. Existe um 
negou ontem qual- banco de questões 
quer — interferência elaboradas pela equi- 
política na elabora- pe de técnicos, Nem 
ção do Exame Nacio- eu, nem o presidente 
nal do Ensino Mé- do Inep, muito menos 
dio (Enem), que será o presidente da Re- 
aplicado nos dias 21 e pública, que, a rigor, 
28 deste mês em todo nós três somos auto- 
o país. Após reunião idades, poderíamos cela o pagamento das Concurso público será onto sinto au ALE Lie decea E ARO 

dívidas da União reco- apenas o essencial”, Ba Segundo o presidente, reajuste dos servidores já Justiça e Segurança vas, nenhum de nós 
nhecidas pela Justiça. afirmou Bolsonaro. E teria o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes bública Anderos: teve scetaa menhtim 
DONDE ENADE DEODORO USAM GODOAMABHEAS OVAL! Torres, para tratar da de nós escolheu per- 

segurança da aplica- gunta alguma ou de- 
. s ção das provas, Ribei- terminou, Se vocês No Bahrein, presidente debate  Giistiinioice peguem Moi 

acesso ao conteúdo qual é o tema da re- 
do exame. dação, eu vou ficar 

novas parcerias comerciais “Gero de intento. devendo para vocês 
rência. Essas provas afirmou. 

o Brasil deve se tornar 
a principal fonte de im Se Bolsonaro desistir o 

O presidente da Repú 
Jair Bolsonaro, par- hr 4 

ticipou ontem da cerimô portações de minério 
ni ” | de ferro para o Bahrein, ' 
encontro da Câmara de superando a China e os lida 

Estados Unidos. O avan 
ço do comércio entre as L 
duas nações fez com que o 
o Bahrein se transformas- L I 
se no quarto destino das 
xportações — brasileiras 

Comércio Árabe-Brasilei. 
ra. O encontro serviu para 
debater novas parcerias 4 
comerciais. O Bahrein ex 
porta para o Brasil prin. 
cipalmente mini 
produtos químicos, ferro 
e petróleo, Já o Brasil tem 
as vendas concentrada 
principalmente na área 

de encerramento do hd 
| ata 

O PL avisou a aliados Essa é uma das princi- 
ente Médio, atrás do Centrão que, se o pre- — pais preocupações do go- o Gene pesa , e: Jide Holsoanio = noiro Md Pa aa 

de Arábia Saudita, Tur rar da fiação no partido, “às articulações para levar 
quia e dos Emirados Ára-  valdemar Costa Neto pode “o presidente a se flar o 
bes Unidos. liberar diretórios estadu- partido, Costa Neto tem 

ais na eleição de 2022 para dito a bolsonaristas que 
apoiarem o candidato vai trabalhar para reduzir 
que quiserem, como os de . ao máximo o apoio do PL 

Faria pede ajuda de Elon Musk dent po pena oi pl cr 

para levar internet à Amazônia Ssitit pumii 
Divulgação; MC palmente, o ex-presidente  desfaça o “noivado” e de- 

O ministro das Comu- os assuntos abordados — IjrinácioluladaSiva  sistadesefiliaralegenda.m 
nicações, Fábio Faria, se estão o uso da tecnolo- 
encontrou ontem com o gia para preservação da 
fundador da SpaceX, Tes- Floresta Amazônica, para 
la e Starlink, Elon Musk. monitoramento de des- = 

nistro disse que em bre- ilegais. O ministro disse fem, 
ve Musk estará no Brasil que os cerca de 4.500 sa- ps 
“para conectarmos as es- télites que orbitam em 
colas rurais e protegermos — baixa altitude, das empre- 
a Amazônia utilizando sas de Elon Musk, podem 
a tecnologia da SpaceX/ colaborar nesse monitora- 
Starlink”. O encontro ocor- mento, que poderá aliar a 
reu em Austin, nos Esta- tecnologia das empresas 
dos Unidos. de Musk com o programa ss NÃo tá 

Conforme o Ministério Wi-Fi Brasil do Ministério AM para garantir filiação de Jair Bolsonaro ao PL 

do agronegócio, com egrãos. 
destaque para as cames Até 0 fim deste ano 

JoséCrus Air 

Encontro de Faria e Musk ocorreu e 
em Austin, nos Estados Unidos das Comunicações, entre das Comunicações. E 

PT priT7 er Te 
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Estado entrega 108 veículos ' Err o 
Era. municípios da RMC 
jutomóve: rno ateni 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) entregou 
mais 108 veículos para 
a Estratégia da Saúde da 
Família (ESE) nesta terça- 
feira (16). serão dis- 

tribuídos a 24 municípios 
de abrangência da 2º Re- 
gional de Saúde Metropo- 
litana. O investimento do 
Governo do Estado é de 

tado tem 
um programa de Saúde 
da Família tão bem es- 
truturado e resolutivo 
como o Paraná. Este in- 
vestimento descentrali- 
zado está colocando as 
prefeituras e o Estado, 
dentro da casa dos pa- 
ranaenses, — fortalecen- 
do a regionalização da 
Saúde proposta pelo go- 
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior”, disse o 
secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto. 

Os automóveis foram 

doados de maneira de- 
finitiva para as equipes 
municipais, — possibili- 
tando aumento no nú- 

sencial 

ai 
E | 

A Eles serão distribuídos a 24 municípios de 
abrangência da 2º Regional de Saúde Metropolitana 

da Covid-19, além do 
forço na busca ativa para 
vacinação e avaliações 
fisioterápicasM 

mero de atendimentos 
de Saúde domiciliares 
para acamados e pesso- 
as que tiveram sequelas 

DEODORO ORLA EA 

CE 
Secretaria de Educação 
comemora o Dia do 
Diretor Escolar 

(Semed) promoveu um 
encontro para celebrar o 
Dia do Diretor, reunindo 
as diretoras das escolas 
municipais e cmeis da ci- 
dade na última sexta-feira 
(12). A festividade acon- 
teceu no Colégio Newton 
Freire Maia, que fica na 
Estrada da Graciosa. 

As diretoras receberam 
homenagens, — participa- 
ram de brincadeiras, con- 
correram a brindes, rece- 
beram uma lembrança e 
um presente produzido 
pela Semed M 

a do Diretor Esco- 
comemorado todos 

os anos no dia 12 de no- 
vembro. A data celebra o 
trabalho daquele prof 
sional que é o responsável 
pela gestão da escola, que 
tem a função de tomar as 
decisões, construir um 
bom ambiente para os 
professores, funcionários, 
alunos e está em contato 
com à comunidade esco- 
ar. 

Em virtude da impor- 
tância da data, a Secretaria 
de Educação de Pinhais 

Drigação 

ESSE ASA DGE q COS 
O Diado Diretor Escolar é comemorado 
todos os anos no dia 12 de novembro 

oe 

Adata recorda o dia em que Zumbi dos 
Palmares foi assassinado, no ano de 1695 

Dia da Consciência 
Negra terá programação 

especial em Piraquara 
O Dia Nacional da Cons- 

ciência Negra é um dia de 
celebração e conscientiza- 
ção sobre a força, a res 
tência e o sofrimento que 
apopulação negra viveu no 
Brasil, desde a colonização. 
Comemorado em 20 de 
novembro. A data recorda 
o dia em que Zumbi dos 
Palmares foi assassinado, 
no ano de 1695. Zumbi foi 
líder do Quilombo de Pal- 
mares, um refúgio dos es- 
cravos, e durante sua vida 
lutou contra a escravidão. 

Em Piraquara, a data 

será lembrada, com uma 
programação especial no 
Centro de Esportes Uni- 
ficados — CEU no bairro 
Guarituba, onde ocorrerá 
a apresentação do Espaço 
de Roda de Capoeira. As 
atividades terão início às 
10h, entre as atrações estão 
a apresentação do grupo 
Folclórico Afro Brasileiro 
Kumbela Nzaze - Dança 
Jongo, Cena - Gritaram-me 
negra (poema de Victoria 
Santa Cruz), estreia do gru- 
po de percussão Batuqua- 
ra, entre outros. 

egião Metropolitana 

BE 42505 do programa fazem parteda Leide 
mm ERRA A Eietao 

Nesta semana, entre 05. programa social Bolsa Famí- 
dias 17 a 20 de novembro, lia fazem parte desta tapa. 
inicia o atendimento do Pro-  Asfamílis que estão sen- 
grama Castra MAIS Ação na. do atendidas realizaram o 
Vila Liberdade. cadastro entre os meses de 
As ações do programa. julho até o dia 30 de setem- 

fazem parte da Lei de Cas- — bro, sendo selecionadas após. 
tração Social desenvolvida . avaliação de pré-requisitos 
pela Prefeitura Municipal 
de Colombo através da Se- Lembrando que as ins- 
cretaria Municipal de Meio  crições deste ano já foram 
Ambiente. encerradas, mas você pode 

É importante ressaltar, . se inscrever assim que abrir 
que atendimento está sen- . novas vagas no próximo ano. 
do realizado com o apoio. Fique atento em nossos ca- 
do Castramóvel e apenas os . nais oficiais para saber mais. 
animais das famílias inseri- sobre todas as etapas do 
das no cadastro único é no. programa 

Com o tema Natal Vi- nho do Vinho (Rua Julio 
brante de São José dos Pi- — Cesar Setenareski com Rua 
nhais, a cidade já se prepa- — Luíz, Grochosk]). O encer- 
ra para o maior espetáculo. ramento será no dia 23 de 
da história. Em 2021, 0 Na- — dezembro. 
tal promete novidades no A atração terá praça de 
município, a começar pela. alimentação, espetáculos. 
famosa e tradicional Casa. natalinos, espaços para 
do Papai Noel. fotos e muito mais. Os 
A22"Casado Papai Noel. protocolos. sanitários do 

de São José dos Pinhais município paraevitar aglo- 
será o maior espetáculo de. merações e contágios pela 
todosostempos.Com mais  covid-19, como distancia- 
de 40 mil m2, a temporada . mento social, obrigatorie- 
inicia no dia 19 de novem- . dade do uso de máscara e 
bro, em novo endereço: no. controle de público serão 
Parque do Vinho - Cami- seguidos 

Dilgação 

BR espetácuios natalinos, espaços para fotos e muito mais 

Editora Jamal do Ônibus 
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Humberto Gessinger 
se apresenta em Curitiba 

O cantor, compositor, mônicas, e é acompanhado 
multi-instrumentista e es- por Felipe Rota na guitarra 
critor Humberto Gessinger . e Rafael Bisogno na bateria 
(foto) chega a Curitiba nes- — e percussão. No repertório 
ta semana e faz um show . estão sucessos de 36 anos 
especial do seu novo disco — de carreira, além de canções 
e turnê “Não Vejo a Hora”. — inéditas do novo álbum. 
Com realização da Prime, a Para acesso ao local do 
apresentação inédita acon- evento é obrigatório a apre- 
tece na sexta, no dia 19 de sentação do comprovante 
novembro em única apre- de vacinação contra CO- 
sentação no Teatro Positivo VID-19, com no mínimo a 
- Grande Auditório (R: Pe- — primeira dose. O compro- 
dro Viriato Parigotde Souza, — vante pode ser físico ou di- 
5.300) às 21h15. Nela, o can- — gital. É obrigatório o uso de 
tor assume, além dos vo- máscaras durante todo o 
cais, baixo, teclados e har- evento. 

Dinigação 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS 
www.coquetel.com.br (O Revistas COQUETEL 
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Disponível em bancas de todo o Brasi! 

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. Ligue 

epeça informações através do telefone (41) 3233- 
9138 ou pelo whatsapp: (41) 9741-1419 — Pro- 
grama Bom Dia Astral de segunda a sexta-feira 
na rádio Cultura AM 930 das 07h às 08h. www. 
cultura930.com.br - live facebook e instagram 
Dirce Alves jornalista. www.dircealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
Terá facilidade para trabalhos em que precise 

de um administrador. Tem uma maneira singular 
de ver as coisas. Faz de tudo para alcançar as me- 
tas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organi- 
ado; aplicado e companheiro leal 

A 
Os taurinos passam o dia no alerta e os astros 

aconselham rotina durante esse período nega- 
tivo. Evite negociar, acertar parcerias e compras 
fora do orçamento. No amor, controle a impulsi- 
vidade e o ciúmes. Não descuide da saúde. 

amistoso e traz apoio para seus negócios e mu- 
É danças no rumo do trabalho. Tudo indica que 

exercerá grande influência na família. Amor neu- 
tro. €.440M.7657 

as A Lua já esta no seu signo deixando você mais. 

O dia é de alerta e você deve ser paciente com as. 
questões do lar. Desfavorável para viagens, início 
de negócios ou novos gastos. Não discuta com Sa- 
gltário. Contratempos no amor. 
906 M.2415 

Bom período para mudanças no trabalho, suas. 
ideias renovadoras e poder de adaptação en- 
contram respaldo. Descontração na vida afeti- 
va, evite os clâmes e cobranças. Não abuse de 
bebidas. C. 402 M.5543 

Uma grande harmonia vai aproximar você dos 

chances de compras e compromissos Ananceiros. 
Como. 7374 

Dia positivo para novos investimentos no lar e inf 
clo de projetos ligados a imóveis, compra, venda, 
reforma « mudança. Será fácil obter benefícios e 
contar com todos no trabalho. Família harmonio- 
sa. C.397 M.8546 

Novas possibilidades na sua vida profissional e as. 
mudanças que estão acontecendo são caminhos. 
para o sucesso. Busque apoio da família e conte 
com sócios ou superiores. Amor pedindo estimu- 
los. C. 868 M. 0694 

Período é agradável, tudo acontece de forma po- 
sítiva e tranquila no lar. Todos colaboram com 
você, incluindo no setor financeiro. Não dispense 
aíuda de amigos. Troca de carinhos no amor. 
€.055M. 9986 

so 
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Alice profil travessa um periodo equiirado, 
As vitórias e novidades podem não ser tão expressivas, 
“mas om problemas serão de fácil solução Equilibrio no. 
lar Exit alimentos gordurosos. 744 M. 1708 

Fase para organizar negócios, trabalho e vida fam 

insegurança. 
Cuide da saúde, Amor participativo 631 M. 2022 

“Você com certera receberá apoio dos familiares para. 
novos planos Seja rápido e determinado no trabalho. 
Segurança na vida ativa Mas, se organize para evitar 
problemas no ses inferno astral €. 875 M.5129 

O seu êxito dependerá muito da sua disposição de 

“Periodo para inovar seu trabalho. Momento para dar 
espaço às mudanças que pretende realizar. Ótimo 
paraviagens a negócios, compras e novos compromis- 
Jos financeiros Amor elarbeneficiados.€. 6193871 

grupor3a. com 

Ei 
MALHAÇÃO SONHOS 
Jeff faz às pazes com Lincol 
e à família se une novamente 
Vicki se insinua para João, que 
afirma amar Kianca. Heidegue 
seduz Lucrécia e Cobra afirma 
para Edgard que cle está com 
ciúmes da professora. Tomtor 
comenta com Pedro que acre 
dita que Roberta esteja grá 
vida. Incentivado por Cobra 
Edgard decide beijar Lucrécia 
para afastar Heideguer. 
NOSTEMPOS DO IMPERADOR 
Justina comenta com Cândi 
da que Zayla a sondou sobr 
Mariana, a irmã de Samuel 
Caxias comunica a Pedro que 
o presidente do Uruguai fo 
deposto, como queriam. NH 
colau vê quando Celestina I 
uma carta de Nino, Leopol. 

e Teresa desconfiam de 
rtamento de Celes 

Zayla descobre que Pila 
peu com Diego. 

PEGA PEGA 
Expedito impede Nina de fala 
“com Sabine. Siqueira e Doment 
co não conseguem extrair o de 
polmento de Aníbal, que insiste 
em permanecer calado, Nina in 
forma a Athaíde que Aníbal não 
falou durante o depoimento. 
Nelito se sente atraído por Ra. 
queL Luiza comenta com Bebe 
th que sente que Maria Pia está 
mudando, 
Dress ds captuos das nda 
cmo então netos à mudanças em, at prio as emo 

Arte para 
Maiores terá 
edição presencial 

O Museu Oscar Niemeyer 
(MON) volta a promover 
presencialmente um de seus 
tradicionais programas. Arte 
para Maiores, que está com 
inscrições abertas e é dest 
nado ao público maior de 64 
anos, acontece na próxima 
terça (23) e tem vagas limi 
tadas. 

Os participantes farão 
uma visita mediada com a 
equipe do Educativo na ex- 

gredos', em cartaz, no Olho. 
A mostra reúne mais de 850 
itens da dupla de artistas for 
mada pelos irmãos Gustavo e 
Otávio Pandolfo (São Paulo, 
1974). É a primeira retros- 
pectiva de grande porte da 
produção dos artistas desde 
o começo da década de 1980 
até hoje. São diversas pintu 
ras, instalações imersivas e 
sonoras, esculturas, interven- 
ções site specific, desenhos e 
cadernos de anotações 

Editora jornal do Onius 
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A 4,2 imões ce pagamentos 

Compras 

com cartões 

crescem 35% 

no trimestre 
A somatória dos valores 

das compras feitas com 
uso de cartões de crédito, 
débito e pré-pagos atin- 
giram R$ 687,3 bilhões 
no terceiro trimestre (ju- 
lho, agosto e setembro) 
de 2021, resultado 35,8% 
superior ao registrado no 
mesmo período de 2020, 
quando o setor sofria 
grande impacto negativo 
causado pela pandemia 

id-19. 
quantidade de tran- 
, Ocorreram ao todo 

de pagamentos 
com cartões nos meses de 
julho, agosto e setembro 
de 2021, o equivalente a 

mil por minuto, 
is do que no 

o período do 
or. O cartão de cré 

o meio de paga- 
mento que apresentou o 
maior valor t 
do (R$ 420,1 bilhões), 
crescimento de 42,2%. 

Beneficiário pode 
consultar parcelas 
pelo Caixa Tem 
Os beneficiários do ção com o início da 

Auxílio Brasil podem operacionalização do 
consultar a disponi- Auxílio Brasil. 
bilidade do benefício | Pelo Caixa Tem é 
eo valor das parcelas possível pagar boletos 
pelo aplicativo Caixa e contas, como água 
Tem, utilizado para e telefone; fazer com- 
movimentação da pras pela internet e 
conta poupança digi- pelas maquininhas 
tal da Caixa. Criado em diversos estabele- 
no ano passado para cimentos comerciais, 
o pagamento do au- com o cartão de débi- 
xílio emergencial du- to virtual e QR Code; 
rante a pandemia de transferir — recursos 
Covid-19 e estendido para outras contas; e 
a outros programas sacar valores em espé- 
sociais, o aplicativo  cienas casas lotéricas, 
ganhou a nova fun- sem o uso de cartão. 

Bs essse sor Fsteriçodem 
ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem 

Para os próximos 
anos, o Pix, ferra- 
menta de transfe- 
rência — instantânea 
de recursos, poderá 
ser usado em ope- 
rações sem acesso à 
internet e em transa: 
ções internacionais, 
anunciou ontem o 
presidente do Banco 
Central (BC), Rober- 
to Campos Neto. As| 
novidades ainda não. 
têm data para entra- 
rem em vigor. 

Campos Neto fez 
o anúncio em evento. 
especial do BC para 
celebrar o aniversá- 
rio de um ano da nova 
ferramenta. Segun- 

Rima tommal do Cras 

ARM oxidades do pixainda não têm data para entrar em vigor 

do ele, o Pix ainda não — barras fotografada pelo 
atingiu todo o poten- celular) ainda depende 
cial. “O uso do QR Code de melhor assimilação 

[Código QR, versão da tecnologia pelos 
avançada do código de. usuários”, explicou. 

edição 3.753 

BE. prsgramasocia ão covero sera susto Bota Fam que texto 

Caixa inicia hoje 
os pagamentos 
do Ancião Brasil 

residente da 
Econômica Federal, 

Pedro Guimarães, anun- 
ciou ontem o calendário 
de pagamentos do Auxí- 
lio Brasil, benefício subs 
tituto do Bolsa Família, 
dos meses de novembro 
e dezembro. Guimarães 
disse que 14,5 milhões 
de famílias serão aten- 
didas. Os pagamentos 

começam hoje. S 
utilizados os mesmos ca 
dastros dos beneficiários 
do Bolsa Família. 

O presidente da Caixa 
informou que no apli 
vo Caixa Tem poderão ser 
consultadas informações 
sobre o benefício, como 
saldo e pagamento de 
parcelas. No novo aplica- 
tivo Auálio Brasil, que já 

mou que 
o atendidas 

substitui o do Bolsa 
mília, também é possível 
consultar — informações 
sobre o benefício, como 
calendário de pagamen- 
tos saldo disponível. 

O beneficiário também 
pode ligar no telefone 121, 
do Ministério da Cidada- 
nia, para saber se tem di 
re Auxílio Brasil e o 
valor que será pago. E 

BEEN OVER ORDER ASAE ARRASADO 

Dólar fecha em alta e 
se aproxima dos R$ 5,50 

O dólar fechou em alta 
ontem, na reabertura 
dos mercados após o fe- 
riado de 15 de novembro 
e repercutindo a força da 
moeda norte-americana 
no exterior e renovadas 
preocupações domés- 
ticas do lado fiscal. A 
moeda norte-americana 
subiu 0,75%, cotada a R$ 
5,4991. Na sexta-feira, o 
dólar fechou em alta de 
1%, cotado a R$ 5,4579. 
Com o resultado desta 
terça, acumula queda de 
2,63% no mês. No ano, 
tem alta de 6,01%. 

Segundo a agência 
Reuters, o mercado não 
reagiu bem a declara- 
ções do presidente Jair 
Bolsonaro de que a apro- 
vação da Proposta de 

k. 

Emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios 
pelo Congresso irá abrir 
espaço para a concessão 
de reajuste aos servido- 

[EE Alta acumulada da moeda norte-americana 
AA desce início deste ano já ultrapassou patamar dos 6% 

res públicos federais, 
justificando o eventual 
aumento como resposta 
a um congelamento dos 
salários e à inflação. E 


