
Anos 3 ae Sexta-feira 

Paraná apresenta potencial turístico e 
programas de retomada no Festival das Cataratas 

Secretaria de Educação de São José 
dos Pinhais realiza diplomação de diretores 
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Reforço na fronteira 
A Força Nacional ai reforçar a fiscalização d 

com prazo inicial de 90 dias de duração até 

Pinhais: Implantação 
do SAMU 
completou 5 anos 

Cantata de Natal do Bairro Novo 
terá 900 vozes de curitibinhas 
A menos de dez das da apresentação os ensaios para a tradicional Cantata de Natal do Baieo wo estão em mo acelerado. Marcado para sexta-feira da próxima semana ( o espetáculo gratuito reunirá am coro 
e 900 vezes de cu iiiatas no palco la frente 2 Bia de à (Rua Teca do SAL 1700 Sto Cercado) 
Organizada pela Prefeitura, a cantata volta ao roteiro do Natal de Curitiba - Luz dos Pinhais após interrupção em 
2020 devido à pandemia da covid-19, Desta vez, teve adesão de todas as 19 scolas municipais da regional. O coro 
da Cantata de Natal do Rairra Nava é formado por crianças de 7 a 10 anos, num trabalho que envolve diretamente 
à Administração Regional e os núcleos da Fundação Cultural de Curitib é da Educação. 
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Com mais de 1,4 mil projetos, 
governador celebra avanço de 
energia renovável na agroindústria 
Paraná cadastrou 1.413 produtores interessados em modernizar suas propriedades com 
solar ou biogás em 115 dias de vigência do Programa Energia Rural Renovável. Subsídio ão 
Estado faz juros sobre o financiamento chegar à zero em projetos de energia limpa 

APICULTURA E TURISMO 
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Implantação do SAMU completou 5 anos 
O SAMU é um programa que atende 24 horas por dia realizando atendimentos de urgência e emergência. 

Neste sábado (4) tem drive-thru para arrecadar brinquedos 

SIA DERECERMENTO DE UCONGADEGPERAÇÃO 
OVERSAS PORTADORA E EIPORTADORA DE COSUENCOS LTDA CH 
má 

SULA DE REQUERNIENTO DE UCENÇADE OPERAÇÃO 
OVERSAS PORTADORA 

Trópois 

3024-6766 / 99973-1492 
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Metrópole 
As mais lindas palavras de amor 
são ditas no silêncio de um olhar. 

Leonardo da Vinci 

O que é coronavírus* 
PE 

Coroas a fala des que 

36 

e a A 

Hoje RETESEA s 

prevenir 
o contágio 

Laveasmãoscom  Cubraonarize 
aguaesabãoou — boca ao espirrar 
use álcool em gel. ou tossir. 

Evite aglomera- Mantenha os Não compartilhe 
ções se estiver ambientesbem objetos pessoais. 

doente. ventilados. 

OS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUUEITO” A NMUDANÇA EM PUNÇÃO a ENO 4 NOVELAS) ! 
-hiÊ 



GERAL 
Contas do Governo voltam a receber aprovação 

do Ministério Público, o que não ocorria desde 2011 
7 asa prioridade, afirmou o 

governado 

Azul inicia venda 

de passagens de dez novos 
destinos no Paraná 



[VETO Curitib Hba E Comunidade 
judaica celebra 

Senado aprova financiamento Chanuka, a festa 

para o Ligeirão Leste-Oeste 
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SESSÃO PLENÁRIA DO SENADO FEDERAL |REENARIO 
tem extrapeuta 

EVOLUÇÃO 
DO TRANSPORTE 

"ALUGO SOBRADO 
EM IPANEMA 
COM PISCINA 

"Squartos, 4 banheiros, sala, 
cozinha, churrasqueira e garagem 

Fones: 3332-8193 
99718-9656 



SJ «BE 
CAMARA MUNICIPAL 

SÃO JOSÉ DOS PINHAI « PARANÁ 

Reconhecendo o trabalho dos servidores da saúde 
e esporte que ralar incanevemerte na vacina 
Gão contr 2 Cowid13, a Câmara Municipal de São 
Jon ds Eai homenageo, na seio da qui sadia (2) es profionais. Na cano, o ente. 
oe diploma de Vos de Louvor e Reconhecimento, Soncedio por meio da Requerimento 125/2021, de 
Suco conjunta de todos ou vereudoes 
O preadente do Legiao, vereador Also Ave, 

fez uno da enbuna para falarem nome dos demair “No cidade cota com estrutura de pescas capa tada para enrenar uma batalha no meia det gue. 
a.) À certeza que tenho é que temos o melhor came da Baal na vacinaçe” die Abilio. TEmocionada, 2 servidora Adrana Anunciada de 
Jum, ande a omenage, lembrando o tablho selado no Gino Ney Braga e que continua de emana deseetralada Queiros entiga mad do 
que fi pedido. Memo em um momento df, po demo zera diença na vida das pesos, muda 
do eme cento tão tc e od”, detaco la em do tervidres da duas pts, pre 
sentes o secretário e vero, Thgo Burr se Creária de meo amb Cvana nagande 

Os vereadores participatam, na manhá desta quar 
ta-fera (01, da inauguração do Parcão- um espaço 
pública localizado no Parque São José exclusivamen- 
fe dedicado aos pets. Também participaram da ea- 
aião, a prefeita Nina Singet, o secretário de meio ambi. 
ente, Wagper Zaclikeni, responsável pela projeto, « 
demais serreários, além do delegado Matheus Laicla, 
conhecida por seu trabalho em defesa da cauta ani” 
mal 

O pascão do Parque Sã José é o pelmei a ser im 
: lantado no município, mas já há planejamento para 

construção de mas espaços similares em burros. Nele 
exustem brinquedos, equipamentos e bebedouros para. ; - . O a pos Um logo eg pe que Eos posam 

Fem a voando Cm secs pin O pese da Cr, vendo Ab Ale 
E too ie cine, em cce dem dent “NS aa foto Apa pad Si di a Estes fa pela Seas de Via Amblete é . Da aq ao ag da. Ties gado no8 

estes, pegue a estado poder plo, ão cs qe coiees de isto an: [0 Si To dade des Pl sic nl à co ra, 

HISTÓRIA 
DEGILBERTO LUIZ 

CABOARDI 
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Comissão de Meio Ambiente integra GT que 
vai fiscalizar acordo da Petrobras no caso 

Posto de atendimento da Defensoria Pública 

na Assembleia Legislativa do Paraná completa 
um mês com mais de 165 atendimentos 
Público alvo são pessoas que não têm condições de pagar um advogado. 
A procura pelo serviço já atinge a marca de 60 casos por semana. 

AT nE T 
COMPRAR PERTO, 

Valorize o comércio local. 



CâmaraMunicipal 
CURITIBA 

Os recursos serão usados para as obras do Ligeirão Leste-Oeste. 
O prefeito também falou da imunização e da recomposição salarial dos servidores 

Segundo o prefeito, os recursos do financiamento do BRT elevarão o pacote de obras do PPA 
Fonseca CNC) para R$ 3 bilhões. (Foto: Rodrigo 
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Com parecer favorável do Ministério 
Público, Tribunal de Contas aprova 
contas de 2020 do Governo 
A aprovação por unanimidade é consequência de um intenso trabalho interno que busca a 
transparência dentro do Poder Executivo. Gestão das contas da pandemia foi validada. 

do Estado focam aprov 
selheiros do Tib 

feira (1) durante sessão extraord toda à 
no do órgão. À aprovação ad 
nistério Público de Contas do Estado do Paraná (M 
PR), que também validou a 
Executivo, jos de 

Agora, a decisão será en a na Secreta 
Legislativa do Estado do Paraná a a 
julgamento das contas do gs 
tínho Junior - a sessão que vai analisar 0s números a 
cla não tem data marcada, “Não consigo me lembrar de ca 
uma outra conta que tenha tido a ma j 
honrosamente favorável por parte do M Foram 

o”, destacou o conselheiro Durval Amaral, resp ea 
pela relatoria das contas do Governo do Estado teferen- . garan 
tes ao período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de a 

À aprovação por unanimidade é consequência de um. p sd 
intenso trabalho interna que busca a transparência d em t 
tra da Poder Executivo, atendendo a uma diretriz de 
vernador Ratinho Junior. Também representa uma. 
quista no ano da pandemia da Covid-19. À Secretaria de x 
Estado da Fazenda (Sefa) colabora mer ' 
parecer técnico apresentado ao Tribunal de Contas como . reabe 
forma de ajudar à melhorar a qualidade das a x 
na prestação de contas abelecid 

As medidas adotadas no iníia do exercício 2020 al- 2019. 
cançaram bos resultados porg a de Conta ” 
bilidade Geral do Estad ajudou à direcionar as aç : 
disciplinar os procedimentos. Às ações orquest E 
las Dietorias de Orçamento e do Tesouro Esta de 
da Controladoria-Cera d renderam à dem 4 
a da gestão das contas asa tara à n 
ma transparência a todos os pr: abilida 

ndo informações da Coordenadoria de Gestã aná, 
TCE, o trabalho por parte do Poder Exec. for 

A Seceaa de Estado da Sa 
de (Sen) cleo um momento 
histórico para 0 Paraná neta 
quarta-eica (19. Ap 18 anos desde à implantação do Serviço 
de Mede Movel de Ugo 
“la (Sama) pe governo fdea, à Regi Metropitana de Curi 
tia RMC) está completamente 
beta pelo servo poa seua 5 
municipios 

O agnco fa eslctado pis à 
formalização enrga de quao 
ambos praca muiipeade Elnpi Crtde do Su (1) om 
co 3) e Qua Ba 1) dor 
rasta ouuaçãodo novo ep 
do Sam em Coen “O Paraná emp seeds 
eds em atendimento de Ungência 

Emergência e a ocetação do 
end Ratinho Juro que Eeeeço esta dpi em 

todo município Puansssa 
ecbetuaitegrl da RMC ésem 
“vidas um sotivo para come 
mona”, afirmou o srt de 
Estado da Subde Beto Preto 

o todo, à Rede de « Emergência Mettopobitana atender, agro, mais de 5,7 
sis de pas. Essa veio e 
sta caca de su ocorrências 
Siramente a Cone de Reg 
agia do Saem. De jane a 5o- 
vembeodeste no am 325 309 
esmero do ano pasado Ice, 

“queen 536 550 cmuenênss So Sendim mis, regala” 
listado 30228 veses as RMC. 

OUTRAS MEDIDAS 

to depugênca dos paras” dase “Ea desenilicação do Sam 
pa tdo ce meio da Pelo 
Minuta dem à tempos de 
resposta ente ascenção eo deso- 
comento da ambudtoca aê oral do 
ces Iso poda um atendo 
“mento imuis rápido é nestes caes, 
tespo E vida” de pesto de Geo, Hebe Ls on 

A dio 

Após 18 anos, Samu alcança 100% de cobertura na RMC 
O anúncio foi realizado após a formalização da entrega de quatro ambulâncias para os municípios de Campina Grande do Sul (1), Colombo 

(2) e Quatro Barras (1), durante a inauguração do novo espaço do Samu em Colombo 

Aulas também postou que o Hospal e Materofdade Cactaa em 
Co Búcas, sea pora-abrta para 
picado pebpro municípne tam 
tm de Campi Grande do Sul, 24 
Bocas pda 

“Eme avanço é resultado de um 
Jango proce de deserhodo form 
to de atendimento me micreregçes que fe com que 1 a apl à e 
ls do Sam, pudfssemos atender 

tds rep da 2º Rego a Agradecemos odaos po Flats que participaram € sec penm ps que o de poa e 4 rente de ção Vigência Ss Co ensaio TRESENCAS - aci docvenno pleito de Ao te Tamanát e presidente do Comi Mepoltanode as dedo Pan (Che, Co Calda a vc pet de Co lombo, Áeloe Le Cuneo à preta aa de Edo, Ego Rena Bed seco ma unia de Saúde rd Zac, o palio de Faq, Joca Agudo Kovpp Fes ac ef de Emp Gr 
4 se do Bu, Bela Vie But É Re a seca Mucçl de Sage e o Rus Pla Rabo Cm, à seta Mu À ncia de ade de Fa pensa 2º Rpenl de po Cueio Reponal de Se cxeric Man pd Sudão fa (sema ER Aaneda Sae Joe Cavalo; à vie ue iene de Cr Mama de Vendas de dee, lia Sep, o edi mun paid Sud Campina Crane o sua Micha GU Vespasiano é o dor da 2 Regal desde Meias fot Data Deh 
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