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Paraná ultrapassa 80% da população adulta 
completamente vacinada contra a Covid-19 

São José dos Pinhais realiza 
III Mostra Virtual de Saúde Pública 
A Secretaria Municipal 

de Saúde de São José dos 
Pinhais, através da Escola 
de Saúde Pública, val rea- 
liar ent ce dias 06 a 10 
de dezembro, a HU Mos 
bica. O objetivo é divul. 
gar e promover o debate 
das ações em saúde públk 
ca no muneípio A real 
zação da Mostra de Sad 
de Pública acontece a cada 
dois anos é faz parte da 
Diretiz 1 da Plano Anu 
al de Saúde 2018-2021 
definida pela 12º Conte 
rência Municipal de Saú 
de, com a objetivo de fo 
mentar a pesquisa cent 
fica Página 4 

Prefeito Greca entrega a 16º Unidade 
de Saúde revitalizada durante pandemia 
O prefeito Rafael Greca cotregou, nesta segunda-feira (8/11), a Unidade de Saúde Fernanda de Normaha totalmente 
renovada à população do Santa Cândida. Esta é a 16º unidade de saúde que a Prefeitura revitalizou em 2020 e 2021 
mesmo com grande parte das atenções voltadas ao combate da pandemia de covid-19. Com a entrega das obras 
nesta segunda, os 17,5 mil moradores da região voltam a contar com o atendimento no local a partir desta terça- 
feira (9/11). “Vim encontrar toda à equipe desta extraordinária Unidade de Saúde Fernando de Naranha, uma das. 
JS que renovam ereicamos durante à pandemia. À saudade da população do Biro era que cl reais e je 

O Paraná alcançou a marca de 80,2% da 
população adulta completamente imunizada 
contra a Covid-19 (vacinada com a primeira e 
segunda doses ou dose única). São 7.001.518 
paranaenses com o esquema vacinal completo, 
segundo o Vacinômetro. A análise é baseada na 
estimativa do Ministério da Saúde, que aponta 
o Estado com uma população vacinável de 
8.720.953 pessoas. A expectativa da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) é chegar em 85% da 
população acima de 18 anos com o esquema 
completo de vacinação até ao final deste mês. 
“Estima-se que até dezembro consigamos. 
chegar na nova meta, permitindo, desta forma, 
novas lexibilizações, conforme orientação do 
Governo do Estado. Desde que não tenhamos. 
crescimento de novos casos podemos 
modificar ainda mais algumas regras”, disse o 
secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. 

Com projeto pioneiro 
- no Paraná, Pinhais inaugura 

espaço de inovação tecnológica 

mm 

PELO ADIPR 
PARANÁ 

] Pleito 2022 
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, destaca que o PSD 

vem ganhando musculatura para as eleições de 2022 com 
novas filiações. Seis dos aito prefeitos do Paraná filiados 
do PTE migraram para o PSD, puxados pela deputada 

Maria Edna (Prado Ferreira), Adelita (Cuatigã) Emas 
Santos (Santa Cecília da Pavão), Valente (Santa Isabel 
do Ivai) e Vinícius Rosa (São Jerônimo da Serra) 
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Com foco no planejamento 
estratégico, Corpo de 
Bombeiros ganha novo 

comandante Paraná ultrapassa 80% da 
população adulta completamente ,cezzss uam 

Aecomando do Corpo de Bombeiro da Parana Há maia 
de 30 anos na corporação, o coroeel Manoel Vasco de. 

vacinada contra a Covid-19 iate posado em janeiro este ano e agora segue paa a rse. 
Va remunerada 

Ratinho unor elogiou o trabalho do coronel Gros ao. 
leio iso pe ppt ciais: 

dr Ei Eee Re 
= anos seção ais pose pe a a 

à população”. Left epi ço fi pm lda nao as primos ano, outros trabalhos para a estrut 
ad comprado focam desen na ta gato 
ideia é que baja uma continuidade aa ar 

exemplo es a ro do Csaho Super de cão Estica do Cpo de Bombeiro um 

Sd ima Dir Errada queer pe par ERES poirdtagio acer viria es detalhar com adiar omada como à entre de qu pueentoa mui modemos” ea 
PLANEJAMENTO -O planejamento estratégico es- 

tabelecdo para à corporação, salienta a cocanel Vac, 
ve ams o ends no combat ines cra 
ouça e tas A codiblidade do Corpo de Bom 
ad lana a pi mao qe ES O 
zelo pelo pationôio” afzmou o novo comandante 

“É um orgulho estar hoje no comando da corporação, 
tendo a certeza de que o bombrico sempre continuarão. 
Escada 4 Cad teus nho em pola 
cidade e da vida”, disse EM NÚMEROS 

SISTEMA FALP. 
Re 

Premiação do 
Agrinho 2021 

A grande festa da educação paranaense já tem dita 
DER começa a analisar 

documentos de dois lotes da dação Neca ação, bem coro na concurso do a passado, 
a panda do novo cotoraviis pes nova lnâia ao 

conservação do Anel de Integração | rs iram anca 
= é Ea ea 

ano 9 concurso recebeu 4 2 Incrições, he 

concorem na categoria redação Também há prémios para 
os proescores que apresentarem as melhores epenências 
pedagogicas 

Este ao o tema dos trabalhos fl “Do campo à cidade, 
sado & pride” tra as questões raias à 

trabalhando também utros 
pu, a importância 

sautâve, ente otros, 

Premiação do Concurso Agrinho 2021 

Quando? fe nevembe 10h00 

Onde? a des co do Sima FREPSOMAR PR 
(Fcahock Ve ou placa de car SSTENAFAES 

sistemataep.org br 
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>. JE” 
Confira a programação 
(sujeita a alterações): 

Saúde Públea O objetivo é E nos de 
da açõe es cade mca ds de dive dese 
Mostra de Saúde PU Seia ip RR pao 

a Eta no SUS nes - 
a no Cana do Vu de Elo RR DN 

balhos provenientes das “Enpersr 
que extaão 
de Saúde Pública 

SUMULA DO PEDIDO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

do da Justiça, E 



Homenagem 
STRUTURA 

ador disse que, graças a um intenso 
e à participação ativa das lid 

do Estado construiu, junto 
federal, um programa robusto e de qualidade 

aduais e federa 

a que vai para a Bolsa de Va 
para participar tem que ser uma empre 

utura para investir R$ 44 bilhõe 

yra para a 
aís é de R$ 5 bilhõe 

ressaltou Ratinho Junior 
destacou que a Oeste se 

uito impactado pelas obras de 
fraestrutura e se tornará o pon- 

entral do processo de trans 
mação do Paraná em um hub 
ístico. Isso se dá com obras 

mo o Trevo Cataratas, em Cas. 
je avança depois de mais 

o Contorno Oeste 
Marechal Cândido Rondon 

em vias de ser resolvido, 
Além disso, o Oeste é foco da 

parceriacom a Itaipu Binacional, que 
t rução da de 

Integração Brasil-Paraguai, aduplica- 
ão da Rodovia das Cataratas, a am- 

pliaçãocla pista do Aeroportode Foz 
do Iguaçu, entre outras obra 

hamei meus técnicos e pr 

transformação, tirando do papel 
Certificado foi entregue durante o es pr Jos últimos - anos. Estamos resolven. têmio Amop de Jornalismo. Honraria o históricos”, des 
se deve ao trabalho do governador 

em favor da região, especialmente 

tlurante o período da Covid 19 rede a m fo 

O governador Carlos Massa x 
nesta sexta-feira (5) o tít A lismo. Foram div 
homenagem foi dos prefeito A se primeiros três colocados das 
dos Municípios do Oeste do Par durante à categorias: fotografia, rádic 

eb e impresso. 
ma da 15º edição do prê 

mio foi luta do Oeste por um 
pedágio mais justo 

15º edição do maior evento da i 
mio Amop de Jornalismo. À cerimônia aconteceu no sals 

à Associação Atlética Co 
A honraria se deve ao trabalho di 

durante o período da Covid-19. A inscrit 
ação leitos h uma banca e 

pitalare nvên posta por representante 
realização de obras três instituições de ensino 

perior de € 
a EAG, Unipar e Univel. 

PRESENÇAS 
Compareceram ac 

senta uma da 
dutivas d Os 54 município 
da Amop têm uma importante pas 

a do Estado, principalmente 
à, a grande vocação do Oeste paran duais Beto P 

Satide), Már 
es (Di Paranhe 

da Amop Sustentável 
e Turismo) e Marcel reabertura pós-pandemia é propici 

homenas im cenário em que Micheletto (Admi 
aca como Estado que avani tração e Previ 
leitosdeUTi te os deputa 

ampanha dos estaduais 
19 Cugu — Bueno 

É um momento muito especial, ice líder do Go 
erno na Assem. 
bleia Legislati 
va), Marcio Pa 

a o dos Municípios do 
do Paraná (AMOP 

"orais oo Etica abreu 
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: | Estado incentiva ações de combate à violência 
contra criança com o Prêmio Fortis Paraná 2021 

: pm d dia 26. Serão premiadas as insiuições que contribuiram com  Força-Tarefa Infância Segura 
na prevenção e no combate à iolência contra a criança e a adolescente 

Silvio Mecânico vai a Brasília em busca 
de recurso para São José dos Pinhais 

BALANÇOS 
"E ATAS - EDITAIS 
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NES PINHAIS | 

Com projeto pioneiro no Paraná, Pinhais 
inaugura espaço de inovação tecnológica 
O Espaço Maker estimula o conhecimento, criatividade, autonomia, por meio do conceito “faça você mesmo” ou “mão 
na massa”, assim, os alunos poderão tomar decisões na construção e desenvolvimento de projetos 

SERVIÇO DISTRITAL DE UBERABA 

ERAS GranDE PRESENCIAL E ONLINE 
LEILÃO EQUIPAMENTOS PARA ESTÉTICA E DIVERSOS. 

vu laviohusleloe com ou 312-4B0O 

PamruDEs quE NÃO | 
EXIGEM 70 

| QUE TAL COMECAR HOJEA PRATICAR? | 

Ligue: (41)3024-6766 / 99973-1492 



Prêmio 

Primeiros prêmios do programa Nota Paraná saem para Curitiba 
A novidade ficou por conta des bilhetes premiados. O sortudo que levou um R$ 1 milhão concarreu com nove cupons, sendo dois deles do bilhete em dobr gerado pela 

compra de combustíveis, criado para incentivar o consumidor a pedi CPF na nota nos postes 

PARA UMA NOVA INDÚSTRIA, 
UMA NOVA EDUCAÇÃO. 

colegiosesicom.br 



População começa a receber 
atendimento jurídico gratuito na 

Assembleia Legislativa do Paraná 
Pasta da Deensria Pública aa Casa de Les ia aberto de 
segunda a setar, da 8 17 haras e é bet aa púbica 

sessão plenária de segunda-feira (8) 
Adelino Ribeiro (Patriotas), Nereu Moura (MDB), Elio Rusch (DEM) e Pedro Paulo Bazana (PV) 

assumem as vagas deixadas após decisão do TSE, que alertou a composição da Assembleia 

É COMPRAR PERTO. 
Valorize o comércio local 

ADIPR 
Associação dos Jornais 
e Portais do Paraná 



CâmaraMunicipal 
CURTITIBA 

Serginho do Posto pediu a criação da Taxa de Turismo (5% do valor das diárias pagas por 
turistas), Maria Letícia sugeriu isentar de ISS catadores de recicláveis e Euler quer que 
aumento de impostos sejam discutidos em audiência pública 

dado de cm ml dn e ed a cido par PC 
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DestaqueNacional 

Foram 22 medalhas de ouro, 27 de prata e 30 de bronze. O evento reuniu 8 mil pessoas na Cidade Olímpica, no Rio de Janeiro. Paraná levou uma das 

maiores delegações e se destacou em xadrez, ginástica rítmica e artística, natação e atletismo 

OPORTUNIDADE 
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www.metropolejornal.com.br 

Jornal 

AGORA COM | 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 

CIRCULAÇÃO DIARIA 
EM TODA REGIAO METROPOLITANA |: 

DEVE) 
altar do [SI odol 

BALANÇOS 
ATAS - EDITAIS 


