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Prefeitura adquire antigo SESI Braga; espaço 
será utilizado pela Saúde e Esporte e Lazer 
A preta de São Jon dos Ph Nina Binpe, in, no Faço Mun cipal a aquisição do antigo SESI aa cela mao um com promo da tão O espaço er uizado como Pova de da Secretaia Muni pade Side fera também ara a teta de mala modalidades pla Secretaria de Espote é Lazer Sema), uma vez que ola conta com um ginái de Spore De acordo com a preeta Nica 

Singer, à peão não med sfeços pata aqui à antigo SESI Bag 
Feia entênde que eua € uma fera de amplie o atendimento otertado FE à peço “Queremos o me x paid cidadãos, por lo quam dora a oportunidade logo demos ardamento do proces. Podemos dt er que é um ninho que gor et a cabdade, É o trilho acontecem. de em pl la pese” fimou 
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Pessoas idosas que estão atualmente acolhidas pela releitura de Curitiba por terem vivido anterioemente em 
situação de rua terão novos espaços de moradia. ão casas que vão funcionar na modalidade de repóbica, onde 
usuários vivem em sistema de cogestão e têm algumas despesas subsidiadas pelo municipio. O projeto, resstado. 
de uma parceria entre a Fundação de Ação Social (FAS) c a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cobab- 
CT), oferecerá a partir de 2023, oito imóveis que terão capacidade para acolher até 24 idosos. “São casas que vão 
oferecer proteção para 0s idosos, que poder compartilhar espaços e viver em pequenos grupos”, disse Greca ontem (16/12) *Cdmiao,promevetnas acesso de pesatas em Etação de res subs morndl segura cincividea? 

JORNAL 

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou 
nesta quarta-feira (15), em ato no Palácio Iguaçu, à 
Hberação de RS 13.318.574,55 para pavimentar mais 
36,3 quilêmetros de estradas rurais de 11 municípios. 
do Parané. Serão implementadas nas vas pedras 
irregulares ou blocos de concreto sextavado, 
dependendo da região do Estado -as cidades localizadas. 
na Região Norocite, em razão do Arenito 
necessitam de bloquetes maiores e mais. 
Barbosa Ferraz (Centro-Oeste), Itaguajé, Querência 
de Norte e São Jorge do Ivai (Noroeste), Mato Rico. 

convênios, dando sequência ao programa Estradas 
Rurais, coordenado pela Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento (Seab). 

nossa economia. Mas 
locamento de estudintes 

Or investimentos, explicou o secretário de Estado da 
Agricultura e Abastecimento, Nocberto Ortigara 
fazem parte do Programa Estradas Rurais Integradas. 
aos Principios e Sistemas Conservacio 
Estradas da Integração. Além das melhorias n 
trafegabilidade, ele também visa ao controle da erosão 
por meio da eedução da poluição dos cursos de água e 

ui para a conservação dos solos das propriedades 

izada em Pinhais 
O evento cultural promoveu uma exposição das aivida- 
des realizadas pelos alunos das oficinas e projetos cul- 
turais ofertadas pela SEMEL para a comunidade. 

Página 4 

ADIPR 

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) 
divulgou o balanço do ano é a expectativa da setor para 
2022: À 26º edição da Sondagem Industrial revelou 0 
otimismo de 68% dos industrinis com o avanço da vaci 
nação, abertura de novos mercados e melhoria no ambi: 
ente de negócios podem acelerar a retomada da setor 
Para o presidente da Sistema Fiep, Carlos Valter Martins 
Fedro, apesar das dificuldades, o aprendizado da crise, o 
avanço da vacinação € a retomada de outros setores da 
economia contribuiram para a recuperação das indús- 
frias este amo. Página 2 



irados pelo programa Ganhando o Mando eceberam nesta 
lês dali Dn intercâmbio inferm 
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SERVIÇO DISTRITAL DE UBERABA 

SERVIÇO DISTRITAL DE UBERABA 

EDITAL DE PROCLAMAS 

35 alunos recebem certificação de 
diferentes cursos profissionalizantes 
As capacitações fazem parte do programa Viva Oportunidades, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

PISCINA 
5 quartos, 4 banheiros, 

sala, cozinha, 
churrasqueira 
e garagem 

E ANALISES CLÍNICAS LIDA. 
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997189658... 
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PINHAIS iniciais 
meio do Departamento 

Comunidade escolar escolheu as novas 

Diretoras das Escolas e Cmeis de Pinhais 
A eleição para escolha das gestoras acontece no município desde 2009, e conta com a 
participação da comunidade escolar, profissionais das instituições e alunos da EJA 

Instituição João Ferraz de 
Campos recebe certificação 

por projeto de prevenção e 

combate à violência contra 
crianças e adolescentes 
Entidade do município recebeu o prêmio de 2º lugar 

Sociedade Civil Organizada pelo 
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O mais belo estado da vida é a dependência 

livre e voluntária: e como seria ela possível sem amor? 
Johann Goethe Hoje ESA» 

HOROSCOPO à x TR > rereém 
O que é coronavírus? do sá Rae 

teegant oeandadi rr pao pers Ses nes co des sas cet REREEA 8) 
Conomavins é uma fama de virus que ca 

coberto em 31/12/15 após 

oa a ds 

pá 310130] 
Elmo to 

mts rn emo 
Laveasmãoscom  Cubraonarize 

Como 
prevenir 
o contágio 

águaesabãoou boca ao espirrar apa 
use álcool em gel. ou tossi. | re] 

Evileaglomera-  Mantenhaos — Nãocompartlhe 
ções se estiver ambientesbem objetos pessoais. 

doente. ventilados. 

OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUEITO” A MUDANÇA EM PUNCÃO DA NÇÃO DAS NOVELAS) 

range recta 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
ZA TENTA PED DOLORES DE FUGAS AOÇA CONSEGUE ESCAPAR Go e abs e faso Ps ams aloe E Cora pri e pe co da ane e so aa de Ui Gan ut tça Lc a ada Sa lr Pu us End Podia Cn de ia «estas Pena ec Gump Cá aa ue mv aee a 

QUANTO MAIS VIDA, MELHOR! 
PERDE pcénca com a ruas 

Ga e dean sou ço fa ng a nom ema co ago ape Tio me 

semecas TREFELPE EN SUAGASA dure de Ba Bla às merge Fe ro 
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Rua da Cidadania 
do Pinheirinho 

Selo reconhece qualidade | recebe o último 
da gestão de política 

migratória em Curitiba 

espetáculo de Natal 

poção da Banda Lyra Cubana em Libras (Lingua Braileia de 
van mdadras de poção 

GRATIDÃO, GARD a Re Pas Desa 
sido do conção, mma a oopasança É a fa do nao eo E 
Cueca brio e se divertiu com as cuttbinhas e deu 

um recado Importante” Todos aqui vio ganhar presente 
você tese a gratidão da cidade co Seu incentivo pua que 2022 vocês etudem bu. 

tante peque est será ano 200 do Ba e cod amas o Bea ar Naa tl voc, rir 

Sica Chegado É ar da entra Ae Bat 
TROCA DE PRESENTES 

En seguida, houve a toca de presentes. Ox etudan- 
tes Vida Macano (EM Cláudio Abramo) e Pedro Hen. 

MIGRACIDADES 

Saúde orienta sobre si contra as qt 

covid-19 nas festas e nas ada de férias cpa te veia 
O eurtibano começa os preparativos para as festas de 

fim deano e, além da atenção com os presentes de Natal e 
à comemoração para eceber 202, os Cuidados sanitários 
pa a prevenção contra a contaminação da cod 19 seguem. 
indispensáveis 

A eta Mp] de Sud (6) de 
de 

Preparando (re) As festividades desce ano ganham, 
imunização, mais Heiiidce em elação as do 

do Mas ainda exigem cuidados simples, porém i 

O pl da Rs de gi 9 
a que cu qui ia em progedo post e anos, e o corda, mas também curtiu o show “Cos. 

festas de fim de ano requerem a vscinação de todos e 3 
manutenção de medidas de proteção, comme o uso da máscs 
ra, higienização das mãos & ventilação dos ambientes e 
chaos para à circulação doar 
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“As scções para o Vestibular de Vesão 22 da FAE 
Cet Univestário ed alertas A instrução orcs vás opte de curcs e Curia São fé dos 
Doses tlcafidire ado “sonogata depoibizado O intsestados devem ns Cet paculameme plo ste wma ves. E Ga ed 
ro rr Ee E e PNR guie Orne 

campus Cat em dezembro a ineiti 
o clenee 0 de desconto nas ea primers mera. 
Sade de 2002, E para quem fizer matfeula nos campá 
So José dos Fiohuis, tambem em dezembro, terá des. 
“comtode 20% em tdo o primeiro semestre de 2022. lr 
da, oe estudamos que entrarem na FAE com a nota do. 
Enem Exame Nacional de Ensino Médio, terão descoo- 
to exclusivos de 2% po pesei semente de 3022 para 
matas realizadas em dezembro Todos os descontos. 
anunciados não se aplicam sos cursos emipresencias e 

AE conta anda com um programa de parcelamento 
próprio, o Acreditar que pede ser solicitado lago após a 

ação no procesto Neltivo. À condição especial 
pela Instituição, além de ausdliar nó pagamento 

da faculdade, ao aluno a oportunidade de 
dc com au do curso E por meio do Núcleo. 
de da FAE, o estudante ainda temchance 

Formas de ingresso, além do vestibular tradicio- 
mal agendado. 
BE Otan podem pap ecra a “do Exame Nacional do Ensino Médio (Enerm) dos Ult 

me ines ane “Aproveitamento de Vestibulas- Estudantes que at ac alguma prova de vestibular do FAE de 2018 para 
cdpedem ara mena oa pa ioga nene vr 

2º graduação fiuctção a partir de 5 de outubro de 
7 a prados qe im o do d coin 

posave o 
pesar sem à necessidade de fazer prova de vestibular, 

TE peço ne fe 



Vasp ATEP ERR 
TEMOS O MELHOR PREÇO! 

Projeto que reajusta piso salarial dos 

professores é aprovado em 1º turno 
Proposta do Executivo institui um incremento de 48,7% em relação ao atual piso salarial em vigor no Estado (R$ 3.730) para 40 horasfaulas semanais. 

Imóveis 
Retirados 

IMPERDÍVEL E COMPRAR PERTO, 



DEE ora 1 

CâmaraMunicipal 
CURTITIBA 

Neste ano, cada vereador pode destinar R$ 1 milhão em emendas pariamentares a a Comissão de 
Economia, pautada pela consulta pública, R$ 3 milhões para demandas da população. 

Sie: (ri Rets Poeta 

vê MELH (=) 
COMPRAR 

Notas da sessão plenária de 14 de dezembro 
Proposições lifas no pequeno expediente, debates, registros, 
visitas e ostros conteúdos. 

Peutaçãoinsiguna Ad Lares (Son) tr a cena pla eta a Casa Passam ger e Cura, cu para qu a Fundação d Ação St 
PAS) ne ago pro tomba E ro ue po este aura. e fas ga qu ve à capta pra vd sn scam 
a ago eras e ão capas em fa o Pl ds Arncáts 

Pedçãoiguna ES ao us fm es agr rpos do Goo o Esto à FAS. 
sã a ads qu à FÁS dera cons de acomimao es tala” aa Leeevos Nes segunda (12), a gectama fo abrôao pelas rec Proesera Jo (97) a Mn Lt PY ue luta de rp 
Sense Mo de súcio 
Den Cod (Pa) pda um me do lo em rp a memória da es ps armar rim Cusco bra eos em mis ae ed ee ua ec reta maga O por 
“mo lv ardal dr do bio, Je eo Oca do Po (PP 6 de Gl Spa Nes segundas 
LS vsadors eg um mu de ln rmtmenaçam oa tao Bucam da CEM Cut Pit deva 
“cão da lemos (PSL) aspas a guto Pad Grca pelo mr a sea aa da eloa de oa sa pequi bd 

Ear. o mude ro, aperte cu a convena” nc Segundo & 

Sopa. ace pegação 10) ves arma 
Bata Ps ma 2 do 

que 
rea que ea em dica de amaro (201018201) “Semiços pubs Der Co (Pt) piu dans requeeentos rlmado asa 
e pica, peça abr cv. E. O vero da acto a de da 
ee a va or a poutação em qua (06 NON 02) a corda 
da aplcação do emana nega Quan d mb de azoto e em 
ee do 2 (OZ DITOS aprovado de reset das ras da Sede destradas ao stenâmento de pace do navo cororavius 
ZON 2027) Cut preposçães questionam planejando do cone à eps ava opa das a ci 
as do ee é td pd rações nando 
mação bica da cap O veem eua cre a tão das lipo 



Governo Estadua 

Aposentada de Curitiba recebe prêmio 
máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná 

Entrega do último cheque simbólica deste ano aconteceu nesta terça-feira (14) O segundo prêmio do programa, de R$ 200 mi, sai para um empresário Campo Mourão 

da Eta PRÊMIOS DE RS 10 MIL 

Como rarmicirAR. 

Com 200 cidades visitadas, CGE cumpre meta 
do Estado para avaliar serviços públicos 

O programa itinerante da Controladria-Geral do Estado (SE) avalia o gra de saitação de ussários de serviços presenciais oferecidos ao cidadão. 
Dantas cidades recubezam a vita do parêcia do Extado é como entra em contato — des, desses canis de comunicação como poder FERRY 

progama itineamte da Comttoladoia-Cral com à Onvidoia Geral, pas etrmula 0 com. público para exercicio da cidadania” dis Cas haja algum podem pontua pe Jia Etado (CGE), que avalia o grau de sat ue doll sobe à ideinração pública. Estiano Ria, da Cacrdemadoa de Team grama pode ser duecianado à na ação cum 
ação de uuáic de serviços pesencuau ch PANDEMIA sec e Coetsde Soc oe com feat que a à trave 
ecóds so cidadão. O reultado completa à Ao vivia começam em sete de 201,” Ee partiça dede o ico vista antro da Bula e Curatub, no Litoral, Nova em 
meta estipulada na Plano Plural (PPA). à unidades do Detam e da secetaa estada! . ve à pandemia “Ce as restrições de desloca. pesa assuma o dtviç em ab e várias e 
lo umano de tecedêcia, apesar das tes... da Saúde Com à implenencação de ações pars . mero é aglomsação de pesata. tivemos de. clamuções chegaram à Ouvndora Gta pro 
tuições iptas pela pandemia, e asseguta . enentamento 9 novo coeceavirus, a ava. pasar a venfcações m bco or um tempo. o. voando à visita do CCF Itinerante para ava 
tua continuação para os peles ar” go de voltou de pessoas atendidas por progra. vém, aim que o enrntamento à Cuvid-19. Hr a optndo ds uultcs e ls a verte 
Foca entradas 4549 pessoas em 353. mas do Estado +, peste ana distribuição de. permuta retomamos as ações eputdo todos. ão dor problemas relatados 

toca de atendimento no plo, loca» preparação das escapa o reotmo cu pecoccica de egutaça” afirmou esa O problema vertcados no ferry, 
dl em 200 cidades de todas as reões da Ce pecas pecgramusvenicados pelo CCE naquele ms, foram informados ao Depar 
Estado. O cumprimento da meta otapesen- “Muitos enoevintados não comiam er rante cce Cro Coma Be é Kat Me tamento de Estradas de Rodagem (DER) 
tado meta teria (14) pela equipe sec viço de cv nem o Fetal da Tansputo venda Escola que suslâmam familias em . pata que providências fossem tomadas 
taxado progama a contrcador geraldo Es. ca Es eo dovulgadovs, em sus comenda. velo telnet et premia. Dna bala d antiga empre fo equi 
tado, Raul Siqueira. Ele e meo = os da até nova embarcação che 
etica que Incentivo a ao Nroal paranaense é à 
à maniestação da cida uestão ts sanada durante 
do fo ur dos objetivos Aquele periodo Aço do rpm iscistação Gératitica, RGB, que rota e poço mn a pç da Pa se A aa dn vir quem usa oe serv 
cor pára obtermos a 
melhoria contínua dos 
serviços e caraolidar 4 

Alice pueervação de dueto 
do cido, dapõe no artigo 
28 que tgãor e entidades pd. 
Asia deve avaliar saia 

Paraná referência de ão do uu e a qualidade 
petdo”, firmou Siqueira do atendimento, ente outro 

Ocontoladar gerar entêica 
ocço que a ins é 
india para as contro 
lada gras de tados 
Ele exlareeu que cada 
ação sa relatórios, nes 
minds à estão dor 
pico entidade esponao 
e pelo serviço pata que 
Pont paia 

O Programa CGE 
Itinerante atua como 
vidi tva, emque o 
usuário de deserminado 
sesviço E entrevistado 
logo depois do atendi 
mento. Em seguida, ele 
toc informações a ve 
pelo do Portal da Tamo 

PRESENÇAS 
Parteiparam da entuega 

do quadio com à meta cum 
prada a diretor geral da CEE 
Luiz Fernando de Canto, à 
diretor de Auditoria, Conti 
lee Gestão, GU Sousa; o o. 
cudemador de Transparência é 
Controle Social, Matheus 
Gruber; o coordenador de 
Ouvidoria, Yobhan Souza, à 
elle do Crupo Administra 
tivo Setorial, Evaldo Raros 
a chefe do Crupo Orca. 
tária Financeiro Setorial, 
Vara Del Cl, e ay servido: 
sesWilian de Faia e Esandio 
dos Santo. 
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