
Conheça mais sobre 
nossos produtos no 
site gruporãa com 

AIFU apreende arma e PARANÁ 
drogas na capital e Litoral Esta ra gras 

Prefeitura paga Cesultado 

auxílio de  doEnem 
R$ 100 amanhã sai no dia 11 

- de fevereiro 
Os resultados do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021 serão divulgados no dia 
1 de fevereiro do ano que vem. À data foi 

nte do Instituto 

dos e Pesquisas Educacionais 
(Inep), Danilo Dupas. (Página 12) 

confirmada ontem pelo pres 
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4º Semana Empresarial 

(Página 10) 

James Freitas tar 
assume 
Aspirantes 
do Athletico 

(Página) 

sup f / t | 
Ci Pra ] Coxa negocia 
7 Ro RD - | renovação 

ms de Luciano 
Castán 

(Páginas) 

Messi 
conquista 7º 

é Ea 
Liaf rs a Bola de Ouro 

A Prefeitura de Curitiba efetua nesta quarta-feira (1º) o pagamento da última parcela do Auxílio Alimentar da carreira 
para famílias em situação de extrema pobreza. O dinheiro deve ser usado para compras nos Armazéns (Página?) 

da Família, e neste mês contempla um “extra” de Natal, passando de R$ 70 para R$ 100. (Página 5) 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“É tão absurdo 
dizer que um 

homem não pode 
amar a mesma 

mulher toda vida, 
quanto dizer que 

um violinista 
precisa de diversos 
violinos para tocar 
a mesma música”. 
Honoré de Balzac 

Instituto 
Verificador de 
Comunicação 
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A ciência tenta 

recuperar o rumo 
A primeira grande 

pandemia da era da in- 
formação instantânea 
está desafiando até a 
própria ciência, que a 
essa altura do século 
21 parecia estar pre- 
parada para enfren- 
tar qualquer desafio. 
No entanto, com dois 
anos de vítimas do Co- 
ronavírus em todo O 
mundo, grande parte 
da população vacina- 

no entanto, até to espaço de tempo, 
es mais desen- economia vai passar 

os sofrem com o por um novo processo 
reaparecimento de no- de recessão. 
vas variantes do vírus. Esse fantasma já as- 

Países como a China sombra países como 
e Alemanha, com eco- o Brasil, que tentam — 
nomias poderosas, es- com os poucos recur- 
tão tendo que dar um sos que lhes sobraram 
passo atrás e colocar — retomar suas ativida 
pessoas em isolamen- des. Mais do que nun. 
to, porque se não con- ca, dependemos 
seguirem controlar a velocidade da 
nova onda, em um cur- para vencer o vírus. & 
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Em erupção h: 
o vulcão Cumbre Vieja 
em” La Palma, nas Ilhas 

mais long 
373 anos, superando o 
recorde de 66 dias do 

nte vulcão Fuenca 
entre 1677 e 1 

+ ETR 
Jack Dorsey renuncia ao 
cargo de CEO do Twitter 

Jack Dorsey (foto) renun- Além de indicar Agrawal 
ciou, na manhã de ontem, ao como seu sucessor, o executi- 
cargo de CEO do Twitter, con-. vo demissionário garantiu que 
forme carta publicada na rede . ele terá como apoiador o exe- 
social. À Reuters já havia divul- . cutivo Bret Taylor, atual pre- 
gado rumores nesse sentido,  sidente da Salesforce. O mer- 
informando que o conselho de cado parece ter reagido bem 

ração da empresa já ao anúncio. Antes da confir- 
colhido um sucessor, o mação da notícia, as ações do 

que foi agora confirmado. Na Twitter registraram uma alta 
“EO anuncia tam- imediata de 3,36% pouco an- 

bém o seu substituto, o atual tes do meio-dia, quando che- 
CTO Parag Agrawal, e diz que garam a US$ 48,65 (cerca de 
sempre se opôs àideiadequeo R$ 274), até terem sua nego- 

admini 
havia e: 

carta, 0 ex 

CEO de uma empresa deve 
oseu fundador. 
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ciação suspensa pela divulga- 
ção do fato relevante. & 
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Empresas poderão ter até 
80% de desconto no Reiis 

Com o objetivo de via. 
bilizar a recuperação de 
empresas — prejudicadas 
pela pandemia da Co- 
vid-19 — e, a médio pra 
o, manter os níveis de 
arrecadação do Estado -, 
o Governo do Estado en 
viou para a Assembleia 
Legislativa do Paraná o 
projeto de lei do novo RE 
FIS (programa de parce. 
lamento incentivado de 
créditos tributários rela 
tivos ao ICM e ao ICMS, 
e de créditos não tribu 
tários inscritos em dívida 
ativa pela Secretaria de 
Estado da Fazenda), de 
modo a possibili 
gularização por parte dos 
contribuintes. 

Os créditos tributários 
de ICM e ICMS decor 
rentes de fatos geradores 
ocorridos até 31 de julho 

A Secretaria da Fazenda quer dar uma oportunidade de recuperação a empresários. 
de 2021 
não, inscritos ou não em 
dívida ativa, poderão ser 
pagos parcela úni 
ca com redução de 80% 
na multa e nos juros; em 

constituídos ou parcelas m 
dução de 60% na multa 
e nos juros; e em até 180 
parcelas mensais com re- 
dução de 50% na multa 
nos juros. O valor de cada 

até 60 parcelas mensais, parcela não poderá ser 
iguais e sucessivas, com rior a 5 UPE/PR (em 
redução de 70% na mul- média de R$ 500) 
ta e nos juros; ematé 120 Para as dívidas não 

tributárias, as reduções 
ocorrem somente sobre 
os encargos moratórios, e 
são de 80% para pagamen. 
to em parcela única, 70% 

parcelamentos 
até 60 meses e, por fim, de 
60% caso o contribuinte 
opte pelo parcelamento 
em até 120 parcelas. 8 

Governo vai regulamentar cargos nas universidades 

O Governo do Estado 

enviou ontem à Assem 
bleia Legislativa, em re 
gime de urgência, um 
projeto de lei que regu 
lamenta Os cargos em 
comissão e as funções 
gratificadas das sete ins 
tituições estaduais de En 
sino Superior e dos Hos. 
pitais Universitários. A 
proposta pretende regu 
larizar a estrutura de car 
gos com mais segurança 

jurídica, definindo com 
clareza o quantitativo 
dos cargos em comissão e 
funções 
se destinam a 

atificadas que 
atender 

aos encargos de direção, 
de chefia ou de assesso e ddde sui Ntve ramento nas instituições. 

É uma demanda que 
” compreende UEL, UEM 

Unespar, UENF, UEPG, 
Unicentro e Unioeste. Até 
2009, as 
possuíam 

me 

rojeto quer regularizar 
a estrutura de cargos das 
universidades estaduais 

universidades 
um determi 

funções comissionados, 
representados pelas sim 
bologias CC (Cargo Co. 
missionado) e FG (Fun. 
ção Gratificada), cujos 
valores variavam de acor. 

o número de cargos e 

do com a complexidade e 
responsabilidade atribut 
da a cada cargo e função. 
No entanto, não havia lei 
estadual regulamentan 
do de maneira específica 
essa política. E 

Romanelli defende Frente Parlamentar do Pedágio 

O deputado Luiz Clau- 
dio Romanelli (PSB) des 

cou ontem a importân- 
ia da Frente Parlamentar 

sobre os Pedágios e disse 
que o colegiado formado 
pela maioria dos depu- 
tados estaduais seguirá 
ativo. “A Frente constrói 

consensos, ressaltou o 
deputado na sessão da 
Assembleia Legislativa. 

Segundo Romanelli, 
a frente parlamentar 
deve manter suas ativi- 
dades no próximo ano 
e encaminhará todas as 
demandas aos órgãos 
envolvidos na questão 
dos pedágios quando 
houver decisão coleti- 

| Romanelli destacou as contribuições 
da Frente Parlamentar no processo dos pedágios 

va da coordenação. “A 
Frente tem uma coor 
denação e decide no 
coletivo”, pontuou Ro. 
manelli, lembrando que 
deputados e deputadas 
têm liberdade para fazer 
manifestações individu 

s sobre as concessões. 
Romanelli reafirmou 

que a nova concessão 
ainda  exig 
atenção do legislativo 
e da sociedade parana- 
ense. “Indiscutivelmen: 
te que houve avanços 
nesta nova modelagem 
mas ainda temos mui 
tos pontos controversos 
que precisam ser discu- 
tidos”, ponderou. E 

Sem PM nas rodovias 
Nasessão plenária da Assembleia Legislativa do Pa- 
raná desta segunda-feira (29), o deputado estadual 
Soldado Fruet (PROS) informou que ajuizará uma 
ação com pedido de liminar para proibir o Gover- 
no do Paraná de se utilizar da Polícia Militar (PM) 
para atender as rodovias no período pós-pedágio. 
O parlamentar argumentou que a retirada de efeti- 
vo das cidades deixa a população desassistida. 

Vacina por exame 
A respeito da matéria “Deputado bolsonarista ig- 
nora ciência e Saúde e diz que vacinar adolescentes 
causa mortes”, o deputado estadual Ricardo Arru- 
da (PSL) enviou a nota: “O que está na manchete da 
mídia, onde dizem que eu falei que era para trocar 
a vacina pelo exame de anticorpos neutralizantes, 
é mentira! Eu não falei isso”. 

Jocelito ensaia volta 
O ex-prefeito de Ponta Grossa Jocelito Canto, que 
teve os direitos políticos suspensos por uma déca- 
da, está ensaiando disputar uma cadeira na Câma- 
ra Federal, na eleição de dois de outubro de 2022. 
Jocelito Canto ainda não definiu por qual legenda 
concorreria, já que a filha, Mabel Canto, vai deixar 
o PSC na janela de transferência, em março, e na- 
mora vários partidos, entre eles o PDT, o PSBe o PL. 
e é bem provável que façam dobradinha. E 

Câmara de Curitiba 
aprova plano da 
Igualdade Racial 

A Câmara Municipal de 
Curitiba (CMC) finalizou 
ontem a votação 1º Plano 
Municipal de Promoção 
da Igualdade Emico-Racial 
Plamupir) da capital pa 

ranaense. O “placar” foi de 
36 votos favoráveis e 1 abs. 
enção. O documento, que 

consolida as diretrizes para 
o enfrentamento do racismo 
eda violência contra a popu 

lise da redação final, uma es- 
pécie de “terceiro tumo', em 
função das emendas aprova. 
das pelos vereadores durante 
a segunda votação, para in- 
cluir a habitação de inteross 
social como 10º eixo da pro- 
posta. À ideia partiu da vere- 
adora Carol Dartora (PT). À 
habitação soma-se aos nove 
eixos temáticos previstos na 
redação original: saúde; edu. 

lação negra, indígena, ciga- . cação; diversidade cultural e 
na e outros grupos émicos ambiental esporte, lazer e ju 
historicamente discrimina- . ventude; direitos humanos 
dos, agora será encaminha- . enfrentamento à violência « 
do para a sanção do prefeito . ao racismo; desenvolvimen- 
Rafael Greca. to social; segurança alimen- 

Em debate nas últimas tar e nutricional; trabalho é 
três sessões plenárias, o pro. desenvolvimento econômi 
jeto precisou passar pela aná- . co;e comunicação. M 

A proposta aprovada pelos vereadores. 
vaiagora à sanção do prefeito Rafael Greca 



La, 
E Es Coluna do 

As ofertas de 
telemarketing 
para idosos 

No estado de São 
Paulo está para ser 
sancionada lei es- 
tadual que trata de 
dois graves proble- 
mas que atingem 
os consumidores 
mais vulneráveis: o 
assédio promovido 
pelas ligações in- 
sistentes de telema- 
rketing; e a oferta 
irresponsável e an- 
tiética de emprésti- 
mos praticada por 
instituições finan- 
ceiras e correspon- 
dentes bancários. 

O Instituto Bra- 
sileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) 
formulou carta 
aberta ao governa- 
dor paulista para 
sancionar o proje- 
to de lei que proíbe 
tais práticas abusi- 
vas. 

O projeto de lei 
proíbe as institui- 
ções — financeiras, 
correspondentes 
bancários e socie- 
dades de arrenda- 
mento mercantil, 
diretamente ou por 
meio de interposta 
pessoa física ou ju- 
rídica, de celebrar 
contratos de em- 
préstimo de qual- 
quer natureza que 
não tenham sido 
expressamente soli- 
citados pelos bene- 
ficiários a aposen- 
tados e pensionistas 
através de ligação 
telefônica. 

Ainda, prevê que 
a celebração de 
empréstimos de 
qualquer natureza 
com aposentados 
e pensionistas de 
que trata este artigo 
deve ser realizada 
mediante a assi- 

natura de contrato 
com apresentação 
de documento de 
identidade idôneo, 

o sendo aceita 
autorização dada 
por telefone e nem 
a gravação de voz 
reconhecida como 
meio de prova de 
ocorrência. 
Sea lei for sancio- 

nada as instituições 
financeiras, corres- 
pondentes bancá- 
rios e sociedades 
de | arrendamento 
mercantil poderão 
disponibilizar canal 
gratuito telefônico 
para que aposenta- 
dos e pensionistas 
solicitem a contra- 
tação de emprés- 
timos de qualquer 
natureza, ocasião 
em que deverão ser 
previamente escla- 
recidos sobre to- 
das as condições de 
contratação a ser 
realizada. 
Em caso de des- 

cumprimento das 
normas é prevista 
a multa de 58 mil 
reais podendo o va- 
lor ser cobrado em 
dobro, em caso de 
reincidência. 

Caso seja sancio- 
nada a lei, o Estado 
de São Paulo dará 
um grande passo 
para a proteção de 
aposentados, pen- 
sionistas, idosos e 
vulneráveis. 

Enquanto | isso, 
outros estados da 
federação assistem 
a banda passar, e o 
Congresso  Nacio- 
nal sequer pensa 
em enfrentar os 
bancos e as insti- 
tuições financeiras 
nesse assunto. E 

Claudio Henrique de Castro - Doutor em Direito (UFSC) e 
Professor no Curso de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná 
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EH AIFU apreende arma e 
drogas na capital e Litoral 
Fiscalização visitou 34 comércios durante o final de semana 

A Ação Integrada de Fis- 
calização Urbana (AIFU) 
esteve em 34 estabeleci- 
mentos comerciais em 
Curitiba e no Litoral do 
Estado durante o último fi- 
nal de semana. À operação 
resultou na apreensão de 
uma arma de fogo, drogas 
e produtos contrabandea- 
dos. Ela teve como objetivo 
combater crimes como uso 
etráfico de drogas, contra- 
bando e infrações. À atua: 
ção dos policiais militares 
da AIFU ocorreu em par- 
ceria com profissionais das 
áreas de meio ambiente e 
urbanismo, além do apoio 
do Corpo de Bombeiros e 
da Polícia Civil. 

Na capital as equipes 
visitaram diversos bairros 
e fiscalizaram 20 estabele- 
cimentos comerciais, apli- 
cando 27 autuações ad- 

| Em ação da AIFU apoiada pela Gi 
central da capital, foram apreendidas dezenas de porções de drogas 

ministrativas e 53 autos de 
infração de trânsito, Foram 
apreendidos uma arma 
de fogo, 17 munições, 50 
comprimidos de ecstasy, 
48 porções de cocaína, 17 
porções de maconha, 71 
essências de narguilé, 15 
maços de cigarro e nove 

garrafas de bebidas con- 
trabandeadas, Em uma das 
situações foi apreendida 
uma pistola calibre .380, no 
bairro Cajuru. 

No Litoral as ações 
ocorreram em Antoni- 
na e Guaratuba. Nos dois 
municípios as equipes 

irda Municipal, na região 

alizaram 25 estabele- 
imentos, aplicaram 26 

autuações e apreenderam 
311 garrafas de bebidas 
alcoólicas, além de 87 ma 
ços de cigarros, uma má 
quina de jogo do bicho, 10 
gramas de maconha e 23 
essências de narguilé. 

fi 

Quatro praças de 
pedágio continuam 
funcionando no PR 

10 policiais 

Para manter máquinas caça-níqueis funcionando, 
policiais recebiam vantagens em dinheiro e favores. 

15 são denunciados 
por corrupção em 
caça-níqueis 

Dez policiais civis e ou- 
tros cinco investigados pela 
Operação Imperium foram 
denunciadas por organiza- 
ção criminosa e corrupção 
ativa e passiva, de acordo 
com o Ministério Públi- 
co do Paraná (MP-PR). De 
acordo com as investiga- 
ções do Gaeco de Londri- 
na, no Norte do Paraná, os 
policiais recebiam propina 
para acobertar empresários 
ligados ao jogo do bicho e 
exploração de caça-níqueis. 

“A participação dosagen- 
tes públicos consiste na atu- 
ação deles para proteger e 

permitir que a exploração 
destes jogos ilícitos pudesse 
ser feita de uma forma mais 
tranquila, mais natural e 
mais corriqueira, median- 
te sempre o pagamento de 
vantagens, seja dinheiro ou 
outra forma”, afirmou o co- 
ordenador do Gaeco, Jorge 
Barreto. “Temos informação 
de pagamento em torno de 
mil reais mensais, cinco mil 
reais e culminando no ab- 
surdo que foi o patrocínio do 
churrasco para estes agentes 
públicos enquanto eles esta- 
vam custodiados em Curiti- 
ba”, disse Barreto. 

Quatro praças de pe- 
dágio que estão fora do 
Anel de Integração do 
Paraná — cujos contra- 
tos de concessão foram 
encerrados - mant 
cobrança das ta 
malmente para os usuá- 
rios das rodovias. Todas 

jo sob gestão da Arte- 
ris, com contratos vigen- 
tes até 2033. Elas estão 
localizadas no km 635,1 
da BR-376, em São Jo: 
dos Pinhais; no km 134 
da BR-116, em Fazenda 
Rio Grande; no km 204 
da BR-116, em Rio Negro; 
enokm 57 da BR-116, em 

Campina Grande do Sul 
Por meio de nota, à 

concessionária — Arteris 
afirmou que até o fim 
do período de concessão 
permanece — prestando 
atendimento aos us 
rios e realizando in 
timentos nas rodovias 
administradas pela con- 
cessionária. No domin- 
go (28) chegou ao fim a 
concessão das estradas 
que compõem o Anel de 
Integração do Paran: 
depois de 24 anos. Ne: 
tas estradas, a cobrança 
deve ficar suspensa poi 
pelo menos um ano. E 

Todas as praças que ainda cobram pe 
no Paraná pertencem à concessioná 
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Auxílio de R$ 100 será 
liberado nesta quarta 
Mais de 34 

A Prefeitura vai libe 
rar, nesta quarta-feira 
(1), à última parcela do 
Auxílio Alimentar de 
Curitiba para pessoas 
em extrema pobreza 
fazerem compras nos 
Armazéns da Família. O 
benefício em dezembro 
será maior, R$ 100 (em 

vez de R$ 70), como uma 

spécie de abono de Na- 
tal, e estará disponível 
em lote único 

Nós acreditamos que 
aquilo que compartilha- 
mos com os mais humil- 
des. multiplicamos em 
prosperidade para nossa 
Curitiba afirma o prefei- 
to Rafael Greca, que ide- 
alizou o Auxílio Alimen- 
tar e determinou o valor 
maior em dezembro. 

Atualmente, 34,3 mil 
famílias já estão cadas- 

F 
a O Audio Alimentar de Curitiba integra as ações da rede de proteção social na Pandemia 
tradas para receber o 
Auxílio Alimentar de 
Curitiba. Entre abril no: 
vembro deste ano, o be- 
nefício mensal foi de R$ 

70e liberado em lotes se- 
manais para evitar gran- 
des filas nos Arm: 

O Aunálio Alimentar de 
Curitiba integra as ações 

da rede de proteção so- 
cial do município neste 
momento de pandemia 
e perda de renda da po- 
pulação mais carente. 

és. 

DEODORO REAL LA 

Leilão da Setran reúne 218 
veículos entre motos e carros 

A Superintendência de 
Trânsito (Setran) levará a 
leilão 218 veículos, entre 
motos € automóveis, que 
foram guinchados em 
operações de trânsito na 
cidade e que não foram 
retirados pelos proprie 
rios. O rest 
sairá na quart 

Os veículos apt 
lances iniciais que vão de 
R$ 800 a R$ 4 mil. Após os 
primeiros lances já dados 

previamente no site do lei- 
loeiro, é possível encontrar 
um Volkswagen Gol 10 
branco ano 2012 por R$ 
3,1 mil e um Peugeot Hog- 
gar Escapade com valor de 
arremate de R$ 6,5 mil. 

As condições de con- 
servação e detalhes de 
cada modelo ofertado no 
pregão, que acontece na 
modalidade — eletrônica, 
podem ser conferidos no 

te. 

Divulgação 

iniciais que vão de R$ 800 a R$ 4 mil 

Curitiba chega a mais de 
70% da população imunizada 

Curitiba chegou a 71,5% 
da população completa- 
mente imunizada (com 
duas doses ou dose úni- 
ca), de acordo com os da- 
dos atualizados até 27 de 
novembro pela Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS). 

Considerando apenas 
a população com 18 anos 
completos ou mais, esse 
índice de cobertura che- 

O municípi tem capacidade para vacinar, já 
ARA cenão aplicado 45,6 mil doses em um único dia 

ty patarsos 
ga a 90,8%. Considerando 
o recorte da população 
com 12 anos completos ou 
mais, a cobertura fica em 
838%. 

“Com a imunização 
completa da população 

4 avançando, vamos fican- 
do todos, a cada dia, mais 

] á e mais protegidos contra 
esse mal”, afirma o prefeito 
Rafael Greca. 8 

gruporacom 

IFL Curitiba 
Por Ricardo 
Alexandre da 

| a coluna da semana 

bre o papel do SIE Afirmel 
que sua função é controlar 
a constitucionalidade dos 
atos do Executivo e do Le- 
gislativo e critiquei a de- 
claração do ministro Dias 
Toffoli, para quem o STF 
exerceria a atribuição de 
Poder Moderador. Enfati- 
2ei, então, que a referência 
ao Poder Moderador era 
extremamente infeliz. Era 
por meio do exercício deste 
poder que o Imperador to- 
mava medidas arbitrárias 
no Império, interferindo 
nos demais poderes. Cabia 
a D. Pedro Il nomear juízes, 
destituir a câmara e indi- 
car os senadores vitalícios.| 
Essas. prerrogativas eram 
exercidas sem que houves- 
se qualquer controle, sendo 

lente a concentração de 
autoridade e os abusos. 

Um dos atos arbitrários 
praticado pelo Poder Mo- 
derador foi a dissolução, 
em 1868, do Gabinete Mi 
nisterial comandado por 
Zacarias de Góes e Vascon 
celos. A Liga Progressist 
partido que reunia liberais. 
€ conservadores modera 
dos, havia triunfado nas 
eleições. Apesar disso, calu 
o gabinete ministerial co 
mandado por Zacarias, 
sendo nomeado em seu 
lugar o visconde Itaboraí, 
um dos principais nomes 

Conservador. À 
Possibilidade de” arbítrio 
integrava a essência do 
Poder Moderador, sendo 
esse o motivo pelo qual os 
progressistas defendiam a 
sua contenção e os liberais 
radicais, bem como os re- 
publicamos, sus extinção, 

Logo, quando se com- 
para o Supremo ao Poder 
Moderador, acaba-se por 
admitir que a Corte pode Ci Peirce, 
interferindo nos demais 

leres. Não é isso que se Rosendo para o Bras. O 
autoritarismo, venha de 
onde vier, deve ser com- 
batido. Dito isso, cabe per. guntar: de que modo o STF 
deve agir, a fim de controlar 
a constitucionalidade sem 
exorbitar seus poderes? A 
pergunta é difi 

Em livro recentemente 
lançado, intitulado “Pro- 
cesso Constitucional e 
Democracia”, o Professor 
Luiz Guilherme Marinoni, 
titular da cadeira de Direito 
Processual Civil da UFPR 
e um dos maiores juristas 
brasileiros, procura dar 
uma resposta. Em poucas 

lavras e sem a pretensão pacigenátr ida 
um livro denso, redigido 
em milhares de páginas, 

le-se afirmar que para Dia Proteaa é fa 
“lamenta! que haja diálogo 
institucional. Ou sej 
Epa Ca tuição, mas na Constitul 

ção não está escrito que 
cle tem a última palavra. 
Para que a democracia seja 
assegurada, o Legislativo 
eo Executivo também de- 
() Ricardo Alexandre da Silva é 

o STFnão éo o Poder Moderador H 
vem ser consultados, não 
podendo ser tolhidos pela 
atuação da Corte Suprema. 

Rodadas “institucionais 
definiram os valores a 
prevalecer em cada caso. 
Tome-se por exemplo o 
aborto. Neste tema, inexis- 
te consenso. Há o que se 
chama de dissenso moral 
relevante, De um lado, há 
os que defendam a vida do 
feto, considerando-a fun- 
damental. De outro, há os 
que sustentam a primazia. 
da vontade da mulher, a 
quem caberia decidir pelo 
prosseguimento da gravi- 
dez, Deve-se reconhecer 
“que ambos os lados repre- 
sentam posições baseadas 
em princípios morais re- 
levantes. O direito à vida 
do feto se choca com a 
liberdade da mulher em 
abortar. Em assunto tão 
polêmico, se o Supremo 
considerasse. inconstitu- 
cional o crime de abor- 
to, seria admissível que o 
Congresso iniciasse nova 
rodada institucional, pro- 
nunciando-se sobre o tema 
or meio de lel. Caberia ao 

Supremo novamente deci- 
dir sobre a constitucionall- 
dade da criminalização. 

É certo que haveria ten- 
são entre os poderes, mas 
por meio dela poderia ser 
observada a vontade po- 
pular. O controle de cons- 
fitucionalidade é um ins. 
trumento universalmente 
conhecido. Desde o célebre 
caso Marbury x Madison, 
decidido pela Suprema Cor- 
te dos estados Unidos em 
1803, admite-se que caiba 
ao tribunal supremo a deci- 
são sobre a constitucionali- 
dade dos atos do Executivo 
ou do Legislativo. Ocorre 
que o controle de constitu- 
cionalidade pelo Judiciário 
não pode significar a ex- 
clusão dos demais poderes, 
principalmente porque isso 
acarretaria substancial défi- 
cit democrático. 

Quando inexistisse lei, 
não caberia ao Supremo se 
pronunciar sobre o tema 
até que o Legislativo o fi- 
zesse, Além disso, a decisão 
do Supremo poderia ser 
contrastada por posterior 
promulgação de lei, por 
meio da qual fosse crista- 
lizada a vontade popular. 
Embora essa concepção 

seja imune a críticas, 
é certo que por meio dela 
se resguarda a democracia E os ânselos populares, O 
Rule of Law, o Império do 
Direito, não aceita que o 
Supremo, atue como Po- 
der Moderador. No pró- 
prio exercício do controle 
de constitucionalidade o 
Supremo não pode exor- Dita seia Podites, sendo 
admissível que, após a de- 
cisão da Corte, continue o 
diálogo institucional com 
os demais poderes. À tarefa. 
é complexa, mas sem diálo- 
go institucional, cairemos 
em uma indesejada juris- 
tocracia, em que os rumos 
do país serão definidos pela 
Corte à revelia do povo. Não 
Eissa o que queremos. 

“advogado, professor e presidente FL Curia. 

[E PR ra 



6| grupor3a.com Terça-feira, 30 de Novembro de 2021 - edição 3.762 ESTES 

Jean Pyerre não faz mais parte dos == e 
não participa dos últimos jogos do Brasileirão 

Grêmio comunica 
saída de Jean Pyerre 
e mais seis atletas 

Em entrevista cole- Esta é mais uma mo- 
tiva concedida nesta  bilização do time visan- 
segunda-feira (29), o do escapar da degola na 
vice-presidente de fu- competição. A equipe 
tebol do Grêmio, Dênis ocupa 18" colocação, 
Abrahão, anunciou a com 36 pontos em 35 
saída de sete jogadores 
do clube nesta reta final Os atletas já foram 
de Campeonato Brasi- comunicados e não es- 
leiro. Léo Pereira, Léo . tarão presentes no trei- 
Gomes, Luiz Fernando, no marcado para a tar- 
Paulo Miranda, Gui- de desta segunda. 
lherme Guedes, Everton 
eJean Pyerre não fazem 
mais parte dos planos 
do Imortal e não parti- 
ciparão dos últimos jo- 
gos do Brasileirão. 

O dirigente isentou 
os afastados de qual- 
quer culpa pela situ- 
ação do Tricolor, mas 
afirmou que era uma 
mudança necessária 

p= 
[re 
Coxa negocia renovação 

a de Luciano Castán 
Ele e Henrique formaram uma das melhores defesas da Série B 

Após o final da tempo- 
rada, a diretoria do Coriti- 
ba iniciou o planejamento 
paraa próxima temporada. 
Com isso, o clube já trata 
das renovações contratu- 
ais de atletas que tiveram 
bom desempenho e estão 
com contrato acabando 
nesse final de ano. Entre 
eles está o experiente za 
gueiro Luciano Castán. 

O defensor, de 32 anos, 
£ o atleta que mais atuou 
pelo Coritiba neste ano. 
Ele foi a campo em 50 dos 
53 jogos do Alviverde e ba: 
lançou as redes 
com cinco na Séri 
Brasileiro e mais dois no 
Estadual. Em parceria com 
Henrique, eles formaram 
uma das melhores defesas 
da Segundona. 

Devido as ótimas atu: 

O defensor, de 32 anos, é o atleta que mais 
atuou pelo Coritiba neste ano e marcou sete gols 

io do 
me 

“Estamos em 
com o G 

conversas 
negocian 

lisse 0 

ações na temporada, o 
nteresse da diretoria do 
jerdão quer a permanên- 
cia do experiente zagueiro. 

Conforme o empres 
jogador, Anderson € 
as conversas por 
novação já comes 

ECOS ODOR GAROA OA VA 

ati 
James Freitas é o novo treinador da equipe de Aspirantes 
Um dos clubes que  tegrar o bom trabalho 

mais revelam novos ta- que feito aqui no 
lentos no futebol bra- clube”, irma James 
sileiro, o Athletico Pa- Freitas. “Quando olho 
ranaense conta agora 
com mais um espec 
lista no assunto para o 
quadro de treinadores 
do clube. O técnico 
James Freitas é o novo 
contratado do Furacão 
e assume o comando 

para o Athletico, penso 
muito na identificação 
do seu torcedor com o 
clube. O torcedor do 
Athletico gosta di 
jogo mais vertic 
um jogo competiti- 
vo e intenso. E eu me Parte do grupo treinou no gramado com 

um trabalho de posse de bola em curto espaço 

Internacional se 
prepara para duelo 
contra o Atlético-GO 

treinou no gramado e o 
treinador Diego Aguirre 
comandou um traba- 

O Internacional re- 
alizou na manhã des- 
ta segunda-feira (29) o 

identifico com essa 
filosofia de jogo”, des- 

nico recém 

técnico do time rubro- 
negro de Aspirantes. 
“Chego ao Athletico taca o t James Freitas tem 53 anos de idade 

Paranaense para in- chegado. e é gaúcho de São Lourenço do Sul 

Sport anuncia renovação do técnico Gustavo Florentín 
primeiro — treinamento 
visando o confronto con- 
tra o Atlético-GO, no dia 
6, às 20 horas (de Brast- 
lia), pelo Campeonato 
Brasileiro. 

As atividades se ini- 
ciaram com um regene- 
rativo na academia do 
CT do Parque do Gigante 
para os jogadores que 
atuaram no empate con- 
tra o Santos, no último 
domingo (28). 

O restante do grupo 

Reitora Inmal do Ôniheas. 

lho de posse de bola em 
curto espaço, depois um 
treino de seis contra seis, 
exigindo muita movi- 
mentação e finalizações 
dos atletas. 

O Colorado volta a 
treinar na próxima quar- 
ta-feira (01). Para o duelo 
contra o Dragão, a equi- 
pe terá os retornos de 
Rodrigo Dourado e Pau- 
loVictor, que cumpriram 
suspensão na última 
partida.m O paraguaio permanece na Ilha 

do Retiro por mais uma temporada 

do Leão permanece na 
Ilha do Retiro por mais 
uma temporad; 

O treinador chegou 
em agosto deste ano 
com a missão de salvar 
o time do rebaixamen- 
to. Até aqui, possui cin- 
co vitórias, dois empa- 
tes e dez derrotas. 

m quatro reve- 

Nesta segunda-feira ses nos últimos cinco 
(29), o Sport anunciou jogos, a luta do Leão 
a renovação do técnico contra a degola será 
paraguaio Gustavo Flo-  durassíma, visto que a 
rentin. O comandante equipe precisará ven- 

cer as três próximas 
partidas e contar co) 
outros resultados para 
sonhar em sair do Z-4 
da Série A. 

O Sport volta a cam- 
po na próxima sexta- 
-feira (03), às 20 horas 
(de Brasília), contra o 
Flamengo, pelo Cam- 
peonato Brasileiro.M 
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Flamengo anuncia 
saída de Renato Gaúcho 
Treinador foi demitido após vice da Copa Libertadores 

do Brasileiro, contra Cea- 
rá, Sport, Santos e Atléti- 
co-GO. 

“O Clube de Regatas do 
Flamengo informa que o 
técnico Maurício Souza 
“comanda o time profíssio 
nal até o encerramento do 
Campeonato Brasileiro”, 
escreveu o Rubro-Negro. 

Mesmo classificado 
para a final da Libertado. 
res, Renato já vinha sendo 
criticado pela torcida. A 
decisão contra o Palmei 
ras em Montevidéu aca 
bou sendo o ponto final. 

Ao todo, Renato Gaú. 

Nesta - segunda-feira, 
o Flamengo anunciou a 
saída de Renato Gaúcho 
do comando técnico da 
equipe. A decisão acon- 
tece após apenas dois 
dias de o Rubro-Negro ter 
perdido o título da Liber. 
tadores para o Palmeiras, 
em Montevidéi 

“O Clube de Regatas do 
Flamengo informa que, 
após conversa entre as 
partes, 
to Gaúcho não comanda 
mais O time principal”, 
escreveu o Flamengo nas 
redes sociais. 

O Flamengo também 
informou que Mauríci 
Souza comandará a equi 
pe nas rodadas restantes 

o técnico Rena 

cho comandou o Flamen. 
go em 37 partidas, com 24 
vitórias, oito empates e 
cinco derrotas to Gaúcho comandou o Flamengo 

7 partidas, com apenas cinco derrotas 
DEBOEEAADA NOM VEDAREREAARA ROD ERADALELEAAMA MO VORERADAA 

Palmeiras terá novo mexicano ou 

reencontrar o Al Ahly no Mundial 
Nesta — segunda-feira 

a Fifa realizou o sorteio 
do Mundial de Clubes. O 
Palmeiras terá pela frente 
na semifinal do torneio o 
Monterrey; do México, ou 
o AL Ahly, do Egito, que se 
enfrentam pelas quartas. À 
competição será realizada 
em Abu-Dhabi, nos Emi 
rados Árabes Unidos, entre 
os dias 3 e 12 de fevereiro 
de 2022 

Vale lembrar que o Ver 
dão foi derrotado na semi 
final do Mundial da última 

temporada pelo Tigres, do 
México. Na sequência, foi 
superado nos pênaltis pelo 
AI Ahly na disputa pelo ter 
ceiro lugar. 

A rodada prévia terá 
apenas um jogo, disputado 
entre Al Jazira e Auckland 
City O vencedor 
confronto terá pela frente o 
Al Hilal, da Arábia Saudita. 
Quem se sair melhor nessa 
segunda partida enfrenta. 
rá o Chelsea, campeão da 
Liga dos Campeões da Eu. 
ropa, na outra semifinal 

Acidente aéreo da 

Chapecoense na Colômbia 

completa cinco anos 
O trágico acidente aéreo 

da Chapecvense compl 
cinco anos nesta segunda. 
feira. O desastre ocorrido na 
Colômbia, antes da final da 
Copa Sul-Americana de 2016, 
deixou 71 mortos e famílias 
desamparadas - muitas delas 
sem qualquer indenização 
até hoje. 

O clube 

garantido a classificação para 
a inédita decisão continental 

24 de novembro, di 
te do San Lorenzo, na Arena 
Condá. A finalíssima seria 
disputada contra o Atlético 
Nacional, da Colômbia. 

Entre Os jogadores da 
Chape que estavam no avião, 
apenas três sobreviveram: Ja. 
ckson Follmann, Neto e Alan 
Ruschel Este último é o único 
que conseguiu dar prosse. 
guimento à carreira e, atual. 
mente, defende o América 
Mineiro 

relembrou em 
seu perfil oficial do Twitter a 
tragédia. "Pra sempre"”, escre- 
veu, acompanhado de uma 
imagem. 

O time catarinense havia 

4 
O clube relembrou em seu perfil 
oficial do Twitter a tragédia “Pra sempre!” 

desse | 

Argentino Lionel Messi 
conquista a sétima 

Bola de Ouro da carreira 
Nesta segunda- 

feira, Lionel Messi 
foi eleito o melhor 
jogador do mundo, 
em premiação da 
revista France Foo- 

prêmio cinco vezes. 
Os outros seis tro- 
féus do argentino 
foram conquistados 
em 2009, 2010,2011, 
2012,2015e 2019. 

tball. Lewandowski Na — temporada 
e Jorginho comple- 2020/2021, Lionel 
taram o pódio. O Messi disputou 60 
brasileiro Neymar jogos, por Barce- 
ficou na 16º posição 
e Cristiano Ronaldo 
em sexto. 

É sétima vez que 
Messi é eleito o me- 
lhor jogador do 

lona e Argentina, 
e anotou 44 gols e 
17 assistências. Em 

2021/2022, desta vez 

com o Paris Saint- 

-Germain, o craque 
marcou oito gols e 
contribuiu com três 
assistências em 18 
jogos.m 

mundo, ficando ain- 
da mais isolado de 
Cristiano Ronaldo, 
que conquistou o 

Os outros seis troféus do argentino forar 
conquistados em 2009, 2010, 2011, 201: 

o dA 
|Neymaritem'lesão 
confirmada e ficará fora 
de 6 a 8 semanas 

O Paris Saint-Germain 
divulgou um boletim mê 
dico, nesta segunda-feis 
informando que os exames 
detectaram uma entorse de 
tomozelo esquerdo com le 
são ligamentar em Neymar. 
O jogador deve ficar fora dos 
gramados por seis a oito se- 
manas. 

Segundo o comunicado, 
dentro de 72 horas será re- 

alizada outra batelada de 
exames para acompanhar o 
tratamento e avanço da re- 
cuperação. 

No domingo, 0 PSG ven- 
ceu o Saint-Étienne de vi- 
rada por 3 a 1, fora de casa, 
pelo Campeonato Francês 

da vitória, Neymar 
ntrada dura nos mi- 

nutos finais do duelo e dei 
xou 0 campo de maca 
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DECRETO Nº 35.968 /20 21 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, na forma disposta nos artigos 24, 64, 5, 
67 o 68 da Lei Municipal nº 1.483/2004, atigo 40, & 7%, da Constituição 
Federal e atendendo ao requerido no Processo Administrativo nº 
115315/29 de 17/11/2021, 

DECRETA 
AR. 1º - Fica rodistibuida a pansão por mori a Lulz Hempkemaler 
com porcentual do 100%, esposo da excorvidora Maria Izabel 
Hempkemaler, ex-integrante do Quadro de Inativos do Municipio de 
Araucária, matrícula 3676, no valor mensal lotal da R$ 3.088,64 (vê mil 
e oitenta a olo reais « sessenta e quatro centavos), em razão da fia 
benefciáia Natalia Izabela Hempkemaler ter atingido maioridade. 
Ant. 2º O presente Decrelo, ressalvado o disposta nos artigos ante 
fes, entra em vigor nesta data. 

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAIN! 

Prefeito 
RYAM HISSAM DEMAINI 

Socretária Munkipal de Gestão de Pessoas 
DECRETO Nº 36.967 120 21 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, na forma disposta nos artigos 24, 64, 85, 
87 6 68 da Lei Municipal nº 1.483/2004, artigo 40, & 7º, da Constituição 
Federal o atendendo ao requerido no Processo Adminisratvo nº 
115918/21 de 17/11/2021, 

DECRETA 
AM. 4º - Fioa redistibulda a pensão por morte a Luiz Hempkemaler 
com porcentual do 100%, esposo da ax-sorvidora Maria Izabel 
Hempkemaler, exintsgranto do Quadro de Inativos do Município de 
Araucária, matrícula 673, no valor mensal loal de R$ 7.143,54 (sete mil 
cento e quarenta o bs reais o cinquenta e quatro centavos). em razão 
a fiha beneficiária Nalaa Izabela Mamphemaior tr atngedo maiorida- 
de, 
Art 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposta nos atigos antaio 
ros, entra em vigor nesta dat. 

Prefeitura do Municipio de Araucária, 18 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito, 
RYAM HISSAM DEMAINI 

“Secretária Munkipal de Gestão de Pessoas. 
DECRETO Nº 36.966 /20 21 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado da Paraná, no 
uso do suns atribuições legais, na forma disposta nos artigos 24, 64, 5, 
87 o 88 da Loi Municipal nº 1.403/2004, artigo 40, 6 7%, da Constituição 
Fexieral o atendendo no requerido no Processo Administrativo nº 
115349/2021 do 17/11/2021 

DECRETA 
At 1º. Fica redistrbulda a pensão por more a Sandra Agrela com per 
centual de 50% » Braian Marcelo dos Santos Wolenski com percentu 
al de 50%, companheira  fiho do ex-servidor Enos Wolenskl, exinte- 
granto do Quadro Próprio Municipio de Araucária, no valor mensal total 
do R$ 3.841,88 (ta mi solscantos e quarenta é um reais o olenta e 
ol contavos), am razão da flho banoflário Rubens Agrela Wiolansk) 
tor atingido masordado 
At. 2º" O prasanta Dectolo, ressalvado disposto nos artigos antaro- 
res, entra em vigor nosta da 

Prefeitura do Municipio de Araucária, 18 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito, 
RYAM HISSAM DEMAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Possoas. 
DECRETO Nº 36.965/2021 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
albuções legais, na forma disposta nos artigos 24, 84 a 67 
Municipal nº 1.493/2004, Art 40 8 7º, da Constluição Fade- 

atendendo ao requerido no Processo Administrativo nº 105367/21 
de 2911012021, 

DECRETA 
At 1º Fica atribuida pensão por morte a Mari Padilha esposa do ex 
servidor Gilmar Padilha, ex-integrante do Quadro de Inativos do Munic 
plo do Armucária, falecido em O1 da outubro de 2021, com 100% do pro- 
vento, na valor mensal de R$ 7.824,32 (sele mil otocentos e vinte o 
quatro reais a tinta a dois centavos), a contar da data do óbo 
Ant 2º - O presento Dacrota, resealvado o disposta no arigo anterior 
mira em vigor nesta data 

Profolura do Munieplo de Araucária, 18 de novembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito, 
RYAM HISSAM DEMAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas. 
DECRETO Nº 36.964/2021 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atribuições lagais, na forma disposta nos artigos 24, 6, 5, 

1º 1.483/2004, artigo 40, 6 7º, da Constituição 
Federal e 
7496/2021 do 16/08/2021, 

DECRETA 
Ar 1º - Fica atribuida pensão por morte a Edna Aparecida da Silva 
“Teixeira com percentual de 50% e João Paula Teixeira com percentual 
de 50%, esposa e flho do ex-senvdor Paulo Reis Tebxeira, ex ntegran- 
te do Quadro de Inativos desta Municipalidade, falecido em 15 de agosto 
de 2021, na valor mensal total de R$ 5.048,52 (cinco mi e quarenta e 
to tai e cinquenta e dois centavos), a contar da data da óbito À 2º O presente Decreto, ressaivado 0 deposto nos artigos anteio- 
tos, entra em vigor nesta data. 

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de novembro de 2021, 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefoio 
RYAM HISSAM DEMAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

usa de suas atribuições legais, embasado no Art 40, 6 1º, inciso |, da 
Consituição Federal, bem como no At. 1º da Emenda Constitucional rt. 
072012, fundamentado Ant 30 da Lei Municipal 1 493/06 ainda Pro. 
cesso Administrativo nº 65308121 de 30/07/2021, 

DECRETA 
AR 1º. Fica concedida Aposentadoria por Invalidez. a parir de 29 de 
novembro de 2021, à Funcionária Efetiva Lucia Trzaskos Fila, Matricu- 
la nº 2835-1 (2535), integrante do Quadro Próprio do Município de Arau 
gária, com proventos mensais e integrais, correspondentes ao cargo de 
Servente, Tabeia À, Nível 01, Referência 09 conforme previsto no pro- 
cesso de aposentadoria acima mencionado, totalizando o valor de R$ 
3.418,15 (rês mu quatrocentos e dezodo reais e qunte centavos), con- 
forme demais disposiivos legais já ctados. 
Art 2º - O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data e 
ersprção em que sede o rejust os sentes muniopisem at 
At 3º O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anteio- 
res, entra em vigor nesta data. 

Prefeitura do Município do Araucária, 18 de novembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMANI 

Preteto 
RYAM HISSAM DEHAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 
DECRETO Nº 36.962 1202 1 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atibuições logais, embasado no Ar 6º da Emenda Const- 
ucona! nº 41703, bem como na Art. 40, parágrafo 5º, da Constituição 
Federal e ainda Processo Aciinitrativo nº 16968121 e 26/02/2021, 

DECRETA 
AR. 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contibuição, a 
partir de 26 de novembro de 2021, à Funcionária Efetiva Elda Jane de 
Paula Tuleski, matricula nº 3894-3 (3894) integrante do Quadro Próprio 
do Municipio de Araucária, com proventos mensais e integrais, cores. 
pondentes ao cargo de Profissional do Magistério - Professor Peda- 
gogo, Classe 02, Nível 03, Referência R e conforme previsto no proces. 
do de aposentadoria acima. mencionado, totalizando o valor de R$ 
7.881,66 (sete mi quinhentos o oitenta e um reais e sessenta e seis 
centavos), conforma demais spositvos legais já ctados 
Art 2º - O valor constante no artigo 1º ser regpustado na mesma data 
Pesgorão em uno do rt o naniro municips am 
Art 3º - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos anteio- 
re, entra em vigor nesta data. 

Prefeitura do Municipio de Araucária 18 de novembro de 2021, 
MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Pretoto 
RYAM HISSAM DEMAINI 

“Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 
DECRETO Nº 36.961 1202 1 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, embasado no Ar. 6º da Emenda Const 
ucional nº 41/03, bem como no Art. 40, parágrafo 8º, da Constituição 
Foral a inda Processo Adinistrativo nº 87863120 de 29/12/2020, 

DECRETA 
AR. 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
parir de 22 de novembro de 2021, à Funconária Efetiva Adriana Mar- 
fins Silva, matrcua nº 8554-1 (5913) integranta do Quadro Próprio do 
Municipio de Araucária. com proventos mensais a integrais cortespon- 
dentes ao cargo de Profissional do Magistério — Professor Pedago- 
go, Classe 02, Nivel 03, Referência L e conforme previsto no processo 
de aposentadoria acima mencionado. totaizando o valer de R$ 5.833,62 
(neo mi otocantos e tinta a ils reais o sessenta a dois contavos), 
conforme demais ckspostivos legais já citados 
At 2º- O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma da e 
proporção am que sa dar o regjusto aos servidores municipais em atri- 
dade, 
AR. 3º O presente Decreto, ressalvado o disposto nos arigos ante 
tes, erra em vigor nesta data 

Prefoitura do Município de Araucária, 18 de novembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMANNI 

Prefeto 
RYAM HISSAM DEMAINI 

“Secretária Municipal de Gastão de Pessoas 
DECRETO Nº 36.960 /202 1 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
usa de suas atribuições legais, embasada no Art. 40, 8 1º inciso 
nea *” da Constiução Federal, artigo 35 da Lei Municipal nº 148404, 
bem como, Lei Federal nº 10.887/2004 e ainda Processo Administrativo 
r.480021 de 2/05/2021 

DECRETA 
At 1º Fica concedida Aposentadoria por Idade, a par de 18 de no- 
vembro de 2021, ao funcionário efeivo Tadeu Cetnarowskd, integrante 
do Quadro Próprio do Municipio de Araucária, na matrícula 1º 3809: 
(8809), com proventos mensais e proporcionais, 9217 de 12775 das, 
correspondentes ao cargo de Trabalhador Braçal, Tabela À. Nivel 01 
Referência 09, e conforme previsto no processo de aposentadoria acima 
mencionado, lotalizando o valor de R$ 1.900,02 (má e novecentos regis 
e dois centavos) conforme demais dispostivo fecais já citados. Ant BO valor constânte no artigo 1º será regjustado na mesma data. 
dos benefícios do regime Geral de Previdência Social (Ar. 40, 6 8º da 
Constição Federal o At 15 da Loi Federal nº 10.887/04). 
AR 3º- O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos antero- 
res entra em vigor nesta data 
Prefeitura do Município de Araucária, 18 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Preteão 

RYAM HISSAM DEHAINI 
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

AEB Araucária 
DECRETO Nº 36 95% 1202 1 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atriuções legais, embasado no Art 40, 1º, inciso Il, al 
nea *” da Constiução Federal, artigo 38 da Lei Municipal nº 1483/04, 
bem como, Lei Federal nº 10 88712004 e ainda Processo Adminisrativo 
1º, 48200121 de U2/06/2021, 

DECRETA 
At 1º - Fica concodída Aposentadoria por Idade, a part de 16 da no- 
“Vemibro de 2021, à funcionária eletiva Cibele Maria Malquevicz, int 
grante do Quadro Próprio do Municipio de Araucária, na matricula nº 
731.1 (6731), om proventos mensais e proporcionais, 8.382 de 10.950 
dias, coespondentes aa carga de Técnico de Enfermagem, Tabela 
AA, Nível 01, Referência 06, e conforme previsto na processo de apo- 
sentadoa acima mencionado, totalizando o valor de R$ 2.994,38 (dos 
mi novecentos e noventa e quatro raise fina e nove centavos) confor- 
me demais dispositivos legais já clados 
At. 2º - O valor constante no artigo 1º será regjustado na mesma data 
dos beneficios do regime Geral de Previdência Social (Art. 40, 6 8º da 
Constituição Federal e At. 15 da Lei Federal nº 10887104) 
At. 3º- O presente Decreto, ressalvado o disposto nos arigos anteo- 
res, entra em vigor nesta data 

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

Prefeito, 
RYAM HISSAM DEMAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 
DECRETO Nº 36.95 /2021 DE 18 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, embasado no Ar. 3º da Emenda Const 
tucional nº 47105 e ainda Processo Administalvo nº 5855821 do 
oToT2oRA, 

DECRETA. 
AM 1º - Fica concodida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
part de 12 de novembro de 2021, à funcionária afoiva Rosely do Ro- 
clo Ferreira Wi, matricula nº 35321 (2532), intogranto do Quadro Pró- 
prio do Municipio de Araucária, com proventos mensais a integrais, cor 
respondentes ao cargo de Cozinheira, Tabola 8, Nivel 02, Referênc 
08 e conforme previsto no processo de aposentadoria acima menciona. 
do, totalizando o valor de R$ 3.426,00 (hós mil quatrocentos e vinte o 
“seis reais), conforma demais dsponitivs legal já clados 
At. 2º O valo constante no artigo 1º será rojustado na mesma data 
proporção em que se der 0 rejusto nos servidores municipais om at 
dade. 
Art 3º - O presento Decreo, ressalvado o disposto no 
ros, endra em vigor nesta data 

Prefetura do Municipio de Araucária, 18 de novembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEMANI 

reloo, 
RYAM HISSAM DEHAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pe 

gos antero- 

DECRETO Nº 3 6957/2021 DE 18 NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado da Paraná, no 
vio de muas atribuições legais, embasado no Art. 3º da Emenda Const 
tuconal nº 47/05 e ainda Processo Administalvo nº 4918821 do 
ER 

DECRETA, 
A, 1º - Fica concadida Aposentadoria por Tempo de Contibuição, a 
part do 12 de novembro do 2021, à funcionária efeiva Laudenice Soa- 
fes Barbosa, matrcua nº 3615-1 (3615) integrante do Quadro Próprio 

de aposentadoria acima mencio 
nado, totalizando valor do R$ 6.687,84 (sais mil quinhentos a clnquor 
ta o set ruas e cinquenta o quatro centavos), conforma demais disposi- 
tivos legais já citados, 
At 2º O valor constante no artgo 1º merá reajustado na mesma data e 
proporção em que se der 0 reajuste aos servidores municipais am atv- 
dado, 
At 3º - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos arigos anteio- 
res, entra em vigor nesta data 

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeito, 
RYAM HISSAM DEMAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 
DECRETO Nº 3 6.856 2021 DE 1 8 NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas aiibuções legais, embasado no Art. 40, & 1º, inciso | de 
Constluição Federal, bem coma na Ar. te da Emenda Consticional n! 
702012, fundamentado Art. 30 da Lei Municipal nº1.493104 ainda Pro 
“cesso Administrativo nº 420120 de 07/01/2020, 

DECRETA 
At 1º - Fica concedida Aposentadoria por Invalidaz, a part da 09 de 
mevembro de 2021, ao Funcionário Efetivo Aleixo Novitsk, Matricula nº 
3578-1 (2578), integrante do Quadro Próprio do Município ce Araucária 
“com proventos mensais a integrais correspondentes aa cargo de Traba- 
lhador Braçal, Tabea À. Nhvel 03, Referência 08 e conforme provisto no. 
processo de aposentadoria acima mencionado, totalizando o valor do R$. 
2.983,10 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e dez centavos) 
conforme demais disposlivos legais já citados. 
Ant. 2º - O valor constant no artigo 1º sará regjustado na masma data o 
proporção em que se der o reajuste sos servidores municipais em ati 
dade, 
An. 3º O presente Decteo, reseaivado o disposto nos artigos antao- 
tes, entra em vigor nesta data 

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de novembro de 2021, 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefoto 
RYAM HISSAM DEHAINI 

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas 

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

ER PESE OTA 



Publicidade Legal. wo mia 
(ES amavcária 

DECRETO Nº 35.955) 202 1 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, embasado no Art E da Emenda Cons 
luconal nº 41/03 e ainda Processo Administrativo nº 18997118 de 
asnozote, 

DECRETA 
AM, 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 
part do 03 de novembro da 2021, à Funcionária Efetiva Niciane Regi 
na Macle, matricula nº 3002-1 (3002), integrante do Quadro Próprio do 
Município de Araucária, com proventos mensais e integrais, correspon. 
dentes ao cargo de Enfermeiro, Tabela AC, Nivel Of, Referência 07 e 
conforma pravisto no processo da aposentadoria acima mencionado, to- 
tatizando o valor de R$ 10.062,28 (dez mile sessenta e dois reais e vin. 
te e ol centavos), conforme demais dispositivos legais já tados. 
At. 2º- O valor constante no artigo 1º será reqjustado na mesma data a 
proporção em que sa der o regjuste aos servdores municipais em atvi- 
dade, 
AN, 3º - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos arigos antrio- 
tes, entra am vigor nesta data, 

Prefotura do Município de Araucária, 18 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEAINI 

Prefeito 
RYAM HISSAM DEHAINI 

“Secretária Municipal de Gestão de Pasoas 
DECRETO Nº 36.909/2021 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, embasado no Ar. E da Emenda Const 
tuconal nº 41/93, bem como no Art 40, parágrafo 5º, da Constituição 
Fedoral a ainda Processo Administrativo nº 87508120 da 23/12/2020, 

DECRETA 
AM, 1º - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Cantibuição, a 

de 10 de novembro de 2021, à Funcionária Eletiva Nivea Regina 
Danleskl de Bastos, malrícula nº 3889-1 (685), integrante do Quadro 
Próprio do Município de Araucária, com proventos mensais & integrais, 
correspondentes ao cargo de Profissional do Magistério — Professor 
Docência 1, Classe 01, Nivel 4, Referência T e conforma previsto no 
processo de aposentadoria acima mencionado, totaizanda o valor de R$ 
7.448,47 (soto ml conta e quarenta e oio reais a quarenta o sete centa- 
vos), conforme demais dispositivo legais já citados, 
At. 2º- O valor constante no artigo 1º será reajustado na mesma data e 
rapoião em que sa do  rojustoaos seres munii em 
At, 3º - O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigos antario 
res, entra em vigor nesta da 

Profofura do Municílo de Araucária, 09 de novembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Profoto 
RYAM HISSAM DEMAINI 

“Socrotária Municipal de Gastão de Pessoas 

AI asauçária 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 426/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5105212021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

No dia 11/13/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Podro Druszcz, 111, neste ato  roprasantado  poloa) 
Secretáio(a) Munkeipal Sia), ADILSON SEIDI SUGUIURA. CPF. 
934.762. 309-10, nos termas da Lei nº 8.666, da 21 de junho de 1993, a 
da Lot nº 10.520, do 17 de julho da 2002. o do Decreto Municipal nº 
34 416/2020, 4 demais normas legais aplicáveis, em faca da ciasifca- 
ção da proposta apresontada no(a) PREGÃO Nº: 93/2021 RESOLVE ro 
itrar o preça ofertada pola ompresaffomecedor PEREIRA - COMER. 
CIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTOA, localizada RUA anto- 
nia Zielonka, nº 800, BARRACÃO 05, ESTANCIA PINHAIS, inscrita no 
CNP sob o nº 35,449 37110001-30 reprosantada pelo(a) Si(a) ELIZA 
BETH TEREZA PEREIRA, CPF. 552 829 119.49, conforme o(s) tem(ns) 
abaixo diseriminado(s), com sau(s) respactivo(s) preço(a) unitário(s) a 
quantidade(s), em nome da empresa acima citada, Aquisição da matei 
ais o Insumos da laboratório nos termos estabelecidos na Edital o seus 
Anexos, No valo otal de/R$148.349,40 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5195012021 

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

11/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, situado 
Pedro Dpuszcz, 111, neste ato representado pelo Secretário Mu 

nicipal Sr. ADILSON SEIDI SUGUIURA, CPF. 934,762.309-10. nos tr. 
mos da Lei nº 8.668, de 21 de junho de 1983, e da Lei nº 10520, de 17 
de Julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 34.418/2020, e demais nor 
mas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada. 
no PREGÃO Nº: 7/2021 RESOLVE registrar o preço olartado pela em. 
presafomecador DENTAL UNIVERSO EIRELI, localizada Rua ERE. nº 
34, SALA 303, PRADO, BELO HORIZONTE-MG, inscrit no CNPJ sob o 
nº 26.305 602/0001-52 teprecantada pela Sra REGIANE BORGES DOS 
SANTOS, CPF: 034.281.936-44, conforme o fem abaixo discriminado, 
com seu respecinro preço unitário e quantidade, em nome da empresa 
acima citada. Aquisição de materiais de consumo de uso odontológico 
para utilização pelas Unidades Básicas de Saúde e Centros de Saúde 
de Urgência'Emergência, No valor fal de R$2.561,00 

ADILSON SEIDI SUGUIURA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OBS: As tabelas citadas encontram-se disponíveis, integralmecte, no 
dlário oficial eletrônico do municipio, ste: htps:faraucaria atende net? 
pesdiaroofcial para consulta e impressão, 

SESI Araucária 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº: 0872024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 11418472021 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 1832018 

PREGÃO PRESENCIAL nº: 054/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 157652018 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. 
CONTRATADO(A): IPM SISTEMAS LTDA, CNPUMP nº 
01.25802710003.03. OBJETO: É revista a Cibusula Quarta do referido 
Contato de Prestação de Serviços Nº 193/2018 para prorrogar s pra 
2os conratuis de Execução é de Vigência em 12 (doce) meses. É re. 
visto o valor previsto na Cláusula Quinta do Contrato de origem, pera 
Zendo o valor goal estimado de R$ 2.440 70.73 (Dos mahes, qua “rocentos e quarta rd. seiscentos o stent ras e start vês certa 
v6S) Que surão suportados peas segunies dotações oeçamentanas 

Recursos Utilzados 
“Código Reduzido 163 

10 - Secretaria Municipal de Planejamento 
Unidade 1- Gabinete do Secretário - Sri 
Ação: 2057 — Planejar. Coordenar, implantar é Marior o 

Programa Cidade Digital na Cidade de Araucária. 
Vinculo 1000 — Recursos Oránários (Livres) - Exercicio 

Corrente 
Subelemento — 33304011000000000 - Locação de sofivares 

Recursos Utlizados. 
Código Reduzido sat 
órgão 12- Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade 1- Fundo Municipal de Saúde 
ação: 2118 — Manter e foralecer as ações de saúdo na 

atenção secundária e tercárias 
Vínculo 1009 — Recursos. Oránários (Lies) — Exercício 

Comente. 
Subelemento  333904011000000000 - Locação de sotrres 
Código Reduzido 551 
órgão 12, Socrotaia Municipal de Saúdo 
Unidade 1. Fundo Municipal de Saúde 
ação: 2276 — Manter a estrura administrava e de 

Inhroosinuura do sistema do saude 
Vinculo 1303 — Saúde — Receitas Vinculadas (EC 2800 - 

15%) Exercio conente 
Subelemento — 333904011000000000- Locação de softwares 
Código Reduzido 1151 
ôrgão 12- Secretaria Municipal de Saúdo 
Unidade 1. Fundo Municipal de Saúde 
Ação: 2125 — Desemlvor ações para identcar e controlar 

loterminantes. e condicionantes riscos e danos à 
saúdo, por meio de ações de  viglância 
epidomlógca, vilância ambiental, vgiáncia da 
saudo do vabaihador e vgtánca laoratora 

Vinculo 3487 - Viglância em Saúde 
Subelemento — 333804011000000000 - Locação de softwares 
Em alenção so Parágralo Único da Cláusula Sétima do Contrato 
Orignal. após lranscorrido o prazo previamente estipulado. o valor da 
“exscução dos serviços contratados neste Termo Adiivo deverá ser 
reajustado por meio de Termo de Apostlamento, observado o periodo 
cumulado & obedecendo o indice IPCA. INPC. ou IGPM, devendo ser 
aplicado o mais vartajoso para a Administração Pública. TERMO 
ASSINADO EM: 25 de novembro de 202" 

Prefeitura do Municipio de Araucária. 29 de outubro de 2021 
SAMUEL ALMEIDA DA SILVA. 
Secretário Municipal de Planejamento 
ADILSON SEIDI SUGUIURA 

Secretâno Muncipal de Saudo 

ENPJIMF nº: 02351.006/0001-38 - OBJETO: Fica revisto o preço do 
TEM 1, registrado na Ata de Registro de Preços Nº 277/2021, para 
acrescer, am caráter de revisdo/rsequilrio, passando o valo untário do 
em 1 de R$ 4 930,91 (Quatro mi, novecentos e lina reais, noventa e 
um centavos) à tonelada para R$ 5.424,00 (Cinco mi, quatrocentos e 
vinte e quatro rea) a tonelada. conforme quadro. Os valores revisados. 
deverão ser aplicados somente em relação ao saldo remanescente dos. 
produtos, tam eletos retroativos e, somente áqueies produtos que não 
tenham sida empenhados até o momento da publicação deste termo 
adiivo, Tendo em vista que a presente revisão se dá em sede de Ata de 
Registro de Preços não há que se falar em prévia reserva orçamentária 
e fnanceira, devendo a mesma ocirrer quando do empenha dos prod 
tos ao fomecader. OBS. O quadro ctado encontra-se disponivel, nte 
graimente, no Giána oh! eletrônico do muneipo. sãe. Nrps araucar 
aslendo net'fpg=daroofcial para consuita e impressão. TERMO AS- 
SINADO EM: 2é do novembro de 2021 
Prefeitura do Municipio de Araucária, 26 de novembro de 2021 

FABIANO MELO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

Entre em contato no 

tel.: (41) 3263-2002 

= 

JEBI amauçária 
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 119/2021 

MODALIDADE PREGÃO (ELETRÔNICO) 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7083272021 

PREGÃO Nº 119/2021 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para manutenção 
preventiva e corretiva do Data Center, incluso a substituição e fo 
necimento de peças e ajustes necessários, nos termos estabeleci 
dos no Edital e seus Anexos. O recebimento das propostas, abertura 
disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endere. 
ço ww comprasgovernamentais govêr, conforme datas e horários def 

AE 68:00 hs do dia 16/12/2021 

das 9hDO às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Informações pelo telefone 
(41) 3614-1400 — Ramal: 1716 (DLC) / (41) 3614-1400 — Ramal: 1434 
(Pregoeiro), e-mail. marcelo sevavonfBaraucara pr gov 

Araucária, 29 de novembro de 2021 
MARCELLO SCHIAVON 

PREGOEIRO 

SESI anaucária 
DECRETO Nº 36.997, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
uso do suas atribuições legais, a considerando o disposto no art 6, n- 
cisos XIl e XLI da Loi Orgânica do Municip, 

DECRETA. 
Ar. 1º Fica definida a Agenda Municipal dos feriados a pontos facu 
vos para o ano de 2022, conforme Anexo Único. 
An. 2º O disposto neste Decreto não se aplica às atividades que por 
sua natureza são consideradas essonciais e/ou emergenciais, que so 
desenvolverão conforme escalas próprias dofinídas pelos órgãos res- 
ponsáveis. Parágrafo único. Sãa considerados emergenciais na ároa do 
Saúde Pública os serviços prostados pola Unidade de Pronto Atend 
menta - UPA e Centro Especial de Combate ao Coronavinus Sandia Ma- 
ria Aparecida Ribeiro - CECC, 
Art. 3 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura do Municipio de Araucária, 28 de novembro de 2021 
MISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeito de Araucária 
OBS: O anexo citado encontra-se disponível intogralmento, no diário 
oficial eletrônico do municipio, sie: Mps:aracaria atendi net?pgedia 
iooicial, para consulta e impressão 

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL - FUNDEPAR. 

“AVISO DE CITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1761/2021 - GMS/FUNDEPAR 

PROTOCOLO Nº 16.355397-0. OBJETO: tparos no Coláio Estadual Duque 
“de Caxias, no Municipio da Tuneias do OestuPR. DATA E HORÁRIO DA 
DISPUTA: 13 de dezembro de 2021, às 09:30 (nove horas a tinta minutos) 
por meio do sistema elréico do Banca do Bras. VALOR MÁXIMO: R$. 
850.504,46 (um milhão, seiscentos e cinquenta rá, quinhentos a quatro reis. 
e quarenta e ses centavo). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS 
TÉCNICOS INSTRUTORES: enconame à disposição no poral 
se icons comix — PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, 
pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL), Também no portal wo compeasonrana e gov be no hrk 
Lctações no vivo. informações: (44) 3250-8206 ou (41) 3250.8302. DATA: 
26/49/2021, Comissão Permanent de Liclação. 

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL - FUNDEPAR. 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ITT212021 - GMS/FUNDEPAR 

PROTOCOLO Nº 176419598, OBJETO: reparos no Colégio Estadual 
Reynaldo Masi, no Municipio de Diamante do Nora PR. DATA E HORÁRIO 
DA DISPUTA: 15 de dezembro de 2021, às 09:30 (nove horas e fria 
mito) por meio de sistema elorónica do Banco do Brasi. VALOR MÁXIMO: 
R$ 386.140.50 (rezentos e colenta a seis mi conto é quarenta resis 6 
cnsueria e nove centavos) RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS 
TÉCNICOS INSTRUTORES: encontam-se à disposição na. poral 
sn iclacoes- com r - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL. 

Os principais sintomas 
do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE 
ou 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR 

Editor lomaido Ônibus 



Terça-feira, 30 de Novembro de 

Pinhais inicia hoje 
4º Semana Empresarial 

Tem início hoje, a 4º 
emana Empresarial e 

Industrial de Pinhais que 
será realizada pela Pre- 
feitura de Pinhais em 
parceria com Associação 

Empresarial de Pinhais - 
ACIPI, Sebrae e a Faculda- 
de de Pinhais - Fapi. 

Este ano o foco é ino- 
vação e o evento terá du. 
ração de três dias, com 
palestras, seminários e 
workshops, é, no último 
dia (2), será realizada um: 
grande Rodada de Ney 
cios, envolvendo as em 
presas do município, tanto 
compradores como fone. 
cedores que irão oferecer 
aos outros empresários 
seus produtos. “O evento 
é uma oportunidade de 
interação entre os empre. 
sários e com o município. 
Hoje a empresa, gerando 
emprego e renda, é um 
fato fundamental no de 
senvolvimento de uma 

| O evento será realizado no salão de eventos da Vallej 
| na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 12955 

O evento terá ativida 
des presenciais e online. 
Para participar é neces- 
sário fazer a inscrição 

A abertura será 

cidade. Em Pinhais isso 
é levado muito a sério 
destacou o secretário de 
Desenvolvimento Econô. 
mico, José Martins, prévia. 

VEDADA DAMOS RADARES DAH 

Prazo para renegociações 

pelo PERC encerrs 

nesta terça-feira 
Pormeio da Lei 3,801, de 16 

dejulho de2021, a Prefeiturade informações de login esenha 
São José dos Pinhais instituiuo Clique neste link para re 
Programa Especial de Recupe- negociar suas dívidas com o 

ção de Créditos, o PERC-SJP. — PERC-SJP: https://financassjp. | Bh 
que concede desconto em prgovbr/ 

ultase juros incidentessobre O PERC-SJP permite a ne- 
os tributos municipais. À cam. gociação e q o de tribu 
panha acontece até 30 de no- tos municipais como IPTU, 
vembro, com descontos de até ISS, TTBI, multas, taxas, rest 
100% sobre juros e multas e a — tuição de valores pagos para 
possibilidade de parcelamento — limpeza de terrenos, custas 
das dívidas. 

A renegociação acontece ex: 
cusivamente online eo próprio 

ancas sjppegovbr/81), 

processuais de créditos já 
ajuizados, honorários, dentre dis home eos | SAMU Alfa 
que tenham vencido até31 de | — A Secretaria de Saúde, com 
dezembro de 20208 o apoio do Governo do Estado, 

dará mais um passo impor 
tante no atendimento médico 
doscolombenses. A partir des- 
ta quarta-feira (01), O Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur- 
gência (SAMU) contará com 
O serviço ALFA, composto por 
um médico, um enfermeiro e 
um socorrista na equipe: 

O prefeito Helder Laza- 
rotto destacou a importância 
de mais esta conquista para 
o município, que passa a se 
tomar base da Microrregião 
Nordeste da Região Metropo- 

cidadão deve emitir suas parce- 
lasno Portalde Serviços (tps:// 

MISSA 
São José 

dos Pinhais 

tributos municipais como IPTU, ISS, entre outras dívidas 

E Achegada de uma ambulância de suporte avançado 
fortalecer os atendimentos de urgência e emergência 

Prefeitura de Colombo 

implanta base do 

Região Metropolitana 

| Unidades estarão abertas das 17h às 19h30, para. 
À atendimento exciusivo da população masculina 

Hoje, as Unidades Bást- Consultas individuais mul- 
cas de Saúde: Sebastiana de. tiprofissionais aos Homens 
Souza Tia Tiana “ia Tiana” — e Avaliação individual da 
e James Ribas Martins "São — Saúde bucal com ênfase na 
Cristovão”, estarão aber: prevenção do câncer bucal. 
tas das 17h às 19h30, para Serviço: 
atendimento exclusivo da UBS Sebastiana de 

Souza Tia Tiana - Rua 
Antônio Meireles Sobri- 
nho -Vila Susi Telefone; às 19h, no salão « (41) 3590-3759 

tos da Vallejo co! ç Educação em pelo Núcleo UBS James Ribas Mar- 
lestra “Inove ou morra”, ampliado de ApoloaSaúde  tins 
conduzida por Marcelo qa Família - NASF-AE; Re Rua Francisco Louren- 
Caetano. alização de testes rápidos; ço -VilaSão Cristovão - Te- 

Aferição de PA e Glicemia; — lefone: (41) 3590-37548 

A Prefeitura de Campo. adores, seguindo pela ciclo- 
Largo, pela Secretaria Mu- viuatéo final; 
nicipal de Meio Ambiente e * Equipe Il -Serviçosno 
Agropecuária informaocro- . bairro Jardim Guarany. 
nograma semanal das equi- A equipe de jardinagem 
pes de roçada e limpeza das . realiza reposição das fores. 
vias públicas do município... nos canteiros das vias públi- 

Semana de 29/11 a cas, emtodoo município. 
= ogn1z: Alterações podem ocor- 

* Equipe | - Serviços no 
centro da cidade - nas pro- 
ximidade da antiga Rodo- 
viária; 

rer devido a mudanças cli- 
máticas, 

Para solicitar a Coleta 
Verde, ligue: 0800-645-0506. 

Ajude você também, 
denunciando os descartes. 
irregulares em seu bairro 
pela Ouvidoria Municipal: 
is6m 

peza e roçada em frente à 
Divulgação! Colombo litana de Curitiba, passando 

a atender também Campina 
Grande do Sul, Quatro Barras 
eBocaitivado Sul. “Commais 
este serviço, vamos conse- 
guir atender situações mais 
graves e encaminhar para o 
nosso hospital de referência”, 
completou. 

De acordo com a secretá- 
ria de Saúde, Marilda Zano- 
ni, a chegada de uma ambu- 
lância de suporte avançado 
irá fortalecer os atendimen- 
tos de urgência e emergên 
cia no município e cidades 
vizinhas 

“Aequipe de jardinagem realiza reposição das flores 
BE nos canteiros das vias públicas, em todo o município 
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HBO Max anuncia série 
documental sobre Ivete Sangalo 

Divulgação HBO Max 
A HBO Max anuncia a série “Onda Boa Com 

Ivete”, estrelada pela cantora Ivete Sangalo (esq), 
em fase final de produção. Ao longo de cinco 
episódios, os fãs poderão fazer um mergulho no 
processo criativo da artista e seus convidados. 
Com um ângulo mais intimista, a cada episódio 
Ivete recebe outros músicos consagrados para 
um bate-papo e desenvolvimento de novas má- 
sicas. São eles: Agnes Nunes, Carlinhos Brown, 
Iza, Gloria Groove e Vanessa da Mata. 

Natural de Juazeiro, na Bahia, Ivete San- 
galo é cantora, compositora, multi-instru- 
mentista e empresária. Com quase 30 anos 
de carreira musical, ela iniciou na década 
de 1990, como vocalista da Banda Eva, e 
em 2005, já em carreira solo, ganhou um 
Grammy Latino na categoria Melhor Álbum 
de Música de Raízes Brasileiras. E 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS 
www. coquetel. com.br €& Revistas COQUETEL 
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Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral com.br 

ipa Astral, Cabala e numerologia, um Messina náo ei gia 
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. 
cultura930.com.br - live facebook e instagram 
Dirce Alves jornalista. www.dircealves.com.br 

Quem nasceu hoje 
Sua inteligência é brilhante, o que fará triunfar 

sobre todos os aspectos da vida. Nada conseguirá 
detê-lo na sua vontade de superar os obstáculos. 
Receberá ajuda de amigos e parentes mais ve- 
lhos. Arrojado, voluntarioso e companheiro. 

Alerta 
Os librianos passam o dia no alerta, e indica- 

ção dos astros é para ter cuidados para não entrar 
em negócios fora da sua área de atuação. Deixe às 
compras e mudanças para uma fase positiva. Não 
force a barra com seu par afetivo. E 

sf Destaque no relacionamento com colegas e su 
periores. Sucesso em novas transações e acertos 
profissionais. Astral positivo para organizar as 
finanças. Afaste a insegurança da vida afetiva. €. 
649 31. 5690 

Fase para melhorar seus rendimentos através do 
trabalho. Guarde segredo sobre seus planos profis- 
sionais. Amor carinhoso. Tente na loteria. .231 M, 
ams 

Pode sair para compras domésticas e mudanças na 
“decoração. Negócios com moda, beleza e alimen- 
tos estão favorecidos. Amor com cidmes, Equili- 
brio financeiro. .857 M. 1546 

Marte na sua quinta casa promete ótimas energias. 

relação amorosa. Charme acentuado. C. 195 M.71G2 

Muita disposição e garra para enfrentar o trabalho 
e acertos de negócios. Bom dia para convivência. 
“com sócios ou empregados. Esforços reconhecidos. 
pela família. Tente na loteria €.304 M.0781 

Você passa por um bom período e deve observar a 
“maneira como se expressa, asim evitará conflitos no. 
tar. Saiba viver esta fase fetz Trabalho finanças bem. 
colocadas. Forte intimidade no amor. 028 M.9934 

O dia ainda é de alerta, cautela com intrigas que 
podem atrapalhar a convivência com a família e 
seu amor. Problemas com Capricórnio, Virgem e 
Aquário. Desfavorável para viagens e decisões fi- 
nanceiras.C. 463 M.0279 
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Dia tranqjilo, satisfação nos negócios e trabalho. 
Novos contatos comerciais abrem espaço para exe 
lentes mudanças. Vida conjugal em destaque. Saúde 
perita, mas pratique esportes (914 M.3461 

Nesta fase do seu aniversário pode esperar surpre- 
sas positivas na vida familiar. As novidades finan- 
ceiras que você espera começam a acontecer. Faça. 
compras e viagens. Carisma pessoal e jovialidade. 
Cass? 

O Solesta na sua desfavorável 12º casa, por ssa adie. 
mudanças no lar e trabalho. Reaja contra a tristeza 
“que pode abater seu ânimo. Não tome decisões fami- 
ares. Dê atenção ao seu amor (.572M.7518 

dade para se relacionar com as pessoas sua volta, 
inclusive com o público. Entusiasmo com a família. 
Mudanças profundas no seu caso de amor. C. 180 
M.2097 

EE 
TEDOUAVIDA 
(SBT) -21m15. 
Chega o dia do casamento entr 
Pedro e Gina. Embora Pedra nãe 
esteja feliz, o mecânico faz po 
amor à Helena e permite que 
Emesto o manipule. Gina apro. 
veita o fato de Pedro deixar « 
celular na mesinha de cabeceir 
e manda para Elena as foros d 
casamento pelo qual a mulhe 
está completamente deprimida 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
(GLOBO) - 18H 
Zayla provoca Samuel e Pilar 
Quinzinho beja Vitória, que desis 
te de partir Guebo convida Justina 
para sair Pilar revela para Dolores 
que Samuel é Irmão de Tonico. 

QUANTO MAIS VIDA MELHOR 
(GLOBO) - 19H35 
Guilherme conversa com Flá 
via. À professora se surpreende 
com o desempenho de Tigrão 
Neném pensa em visitar o ir 
“mão no presídio. Paula fica ar 
rasada com o comercial do cos. 
mético de Cs m, 

UM LUGARAO SOL 
(GLOBO) 21H 
Hayi foge de Lara. Santa 
a fica queela pode voltara da 
aulas com Luan. Na intenção 
dle procurar Ravi, Lara diz par 
Mateus que acom 

Rio, Rebe 
uma sessão de terapia co 
Virgínia 
Orsi ds caps ds 
ama então netos a mudas 
at pras emana 

luanda CruMOS 

Es e 
MON lança o 
catálogo sobre a 
dupla de artistas 
OSGEMEOS 

Avidaea obra dos artistas 
Gustavo e Otávio Pandolfo, 
OSGEMEOS, é o tema do 
catálogo lançado pelo Mu- 
seu Oscar Niemeyer (MON) 
e disponível na MON Loj 

Segredos” está atualmen- 
te em cartaz no Museu, Ac 
longo de mais de 200 pági- 
nas, o catálogo traz, além da 
trajetória artística da dupla. 
detalhes de sua história, de- 
poimentos de especialistas 
em suaobra, uma entrevista 
com os artistas e dezenas de 
imagens de suas obras mais 
icônicas, espalhadas por 
todo o mundo. E 

Edãrea ornal do rita 



Deputados 
aprovam 
teto para 

orçamento 
Deputados — aprovaram 

ontem, em sessão do Con- 
gresso Nacional, um projeto 
de resolução que cria regras 
para execução das emendas 
de relator conhecidas como 
"orçamento secreto” -e pro- 
põe a adoção de um limite 
de valor para essas emendas. 
O placar entre os deputados 
á de 268 votos favoráveis e 

31 contrários. O tema estava 
previsto para ser votado pe- 
los senadores ainda ontem, 
mas até o fechamento desta 
edição à votação ainda não 
linha começado, As sessões 
do Congresso costumam ser 
conjuntas, mas em razão da 
pandemia, deputados e se- 
nadores têm votado em reu 
niões separadas. 

Pelas regras atuais, não 
há limite para o valor dessas 
emendas e não é possível 
identificar o parlamentar 
que solicitou os gastos. Esse 
dinheiro também não é divi- 
dido igualmente entre os de- 
putados o que 
fere 0 pri 

de. Até 2019, as emen- 
das de relator eram usadas 
para correções pontuais no 
orçamento, com valores 
bem menores. Contudo, a 
artir de 2020, o Congresso 
rovou alterações no 

drão da sua execução e criou 
uma rubrica específica para 
esses recursos, Com isso, O 
montante saltou para 
previsão de R$ 30 bilhões 
nos últimos anos. E 

ca( 

O ministro da Saú- 
de, Marcelo Queiroga, 
disse ontem que a prin- 
cipal resposta contra a 
variante Ômicron é a 
vacinação. “Esse con- 
trato assinado com a 
farmacêutica Pfizer é a 
prova cabal da progra-| 
mação do Ministério 
da Saúde para enfren-| 
tar não só essa variante 
Ômicron como as ou- 
tras que já criaram tan- 
to problema para nós”, 
completou. Ele afirmou 
que o cuidado da vigi- 
lância em saúde no país. 
permanece o mesmo. 
adotado desde o come- 
ço da pandemia. 

“É uma variante de 
preocupação, mas não é 

TREE PEDE TO 
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Formados percebem 
melhora na busca 
pelos empregos 

do Ensino a Distância 
(EAD). 

Segundo a 3 Pesqui- 
sa de Empregabilidade, 
64,4% dos egressos que 
ainda não conseguiram 
o primeiro emprego se 
formaram entre 2019 e 
2021, período da pan- 
demia de Covid-19. O 
levantamento foi fei- 
to em parceria com a 
Symyplicity entre os dias 
02 de agosto a 12 de ou- 
tubro de 2021, com a 
participação facultati- 
va de 3.086 egressos do 
ensino superior. E 

Um levantamento 
feito pela Semesp, en- 
tidade que representa 
mantenedoras de en- 
sino superior do Bra- 
sil, mostrou que para 
82,2% dos egressos das 
universidades houve 
melhora para encon- 
trar uma colocação 
após a conclusão do 
ensino superior, en- 
quanto 17,8% disse- 
ram que nada mudou. 
Entre os que disseram 
ter havido melhora, 
75,6% eram de cursos 
presenciais e 24,4% 

Ss 
Para 82,2% dos egressos das universidades, 
houve melhora para encontrar um emprego 

vips mio ” 

A." 
Queiroga: “Temos um sistema de saúde capaz de nos dar 
respostas no caso de uma letalidade um pouco maior” 

uma variante de desespe- 
TO porque temos um siste-. 
ma de saúde capaz de nos. 
dar as respostas no caso 
de uma variante dessa ter 
uma letalidade um pouco 
maior. Ninguém sabe ain- 

Var Campanato/Ah 

kd 

E Segundo o presidente do Inep, Danilo Dupas, 
“comparecimento no segundo dia de provas foi de 70% 

Resultado do Enem 

será divulgado em 
11 de fevereiro 

á aberto 

Os resultados das pro- 
vas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2021 
serão divulgados no dia 11 
de fevereiro do ano que 
vem. A data foi confirmada 
pelo Instituto Nacional de 

De acordo com o pre- 
sidente do Inep, Danilo 
Dupas, o comparecimento 
no domingo (28), segundo 
dia de provas, foi de 70%. 
Dupas também confirmou 
que os estudantes que 

reaplicação do Enem 2021, 
por meio da página do par. 
ticipante no site do Inep. 

Na coletiva, o delegado 
da PE Cléo Mazzotti infor- 
mou que foram cumpridos 
31 mandados de prisão 

tudos é Pesquisas Edu- compareceram aos locais. nos locais de prova. O alvo 
cacionais Anísio Teixeira . de prova por problemas lo- foram pessoas acusadas de 
(Inep), responsável pela. gísticos ou por doenças in. tráfico de drogas, cárcere 
realização do exame, em  fectocontagiosas, como a. privado e estupro de vu 
entrevista coletiva. covid-19, já podem pedir a . nerável, entreoutros. E 

TSE divulga resultado do 
teste de segurança da urna 

Ads 
O Tribunal Supé 

Eleitoral (TSE) anunciou 
ontem o resultado do 5 

eletrônico das eleições 
de 2022. Na semana pas- 
sada, investigadores de 
diversas instituições fo- 
ram convidados a execu- 
tar 29 planos de ataques 
aos equipamentos da 
urna eletrônica. O teste 
é um procedimento de 
praxe realizado desde 
2009, 

De acordo com o pre- 
sidente do TSE, ministro 
Luís Roberto Barroso, os 
investigadores encontra- 
ram cinco pontos vul- 
neráveis, chamados de 
“achados”, no sistema. 
Contudo, não houve ata- 
que bem sucedido ao sof- 

Peritos das mais diversas áreas elaboraram 
29 planos de ataque aos sistemas das urnas eletrônicas 

tware responsável pelo e dos candidatos. Nin 
funcionamento da uma guém conseguiu invadir 
e ao aplicativo responsá- o sistema e oferecer risco 
vel pelo armazenamento . para o resultado das elei 
do nome dos eleitores ções”, afirmou Barroso. E 


