
E” Thea R$27,7 milhões p para 
pavimentação de 91 quilômetros de estradas rurais 

Mais 91 quilômetros 

Reunião entre Prefeitura e Sinsep promove 
a entrega de requerimento dos servidores 

e do Est 

Pinhais: Campanha 
de Multivacinação é 
prorrogada até o dia 30 

Testes de luz já dão um gostinho | 
de como será a temporada natalina 
Diante oi, as esteurs ds ar 
em meio ao ir e vir das ruas e 

formam à paisagem ao anoitecer 



HESSE - 

Política ar 

Os prefeitos que assinaram o documento foram os de Maringá, Ângulo, Foraí, lgaraça, Lobato, Mandaguaça, 
Mandaguari, Munhoz de Mell, Ourizona, Paranacity, Presidente Castela Branca, Santa Fé, Santo Inácio e Sarandi 

PRESENÇAS 

Câmara aprova emendas do Senado 
a PL que aumenta número de juízes 

Texto segue para sanção presidencial 



PUBLICAÇÕES LEGAIS / NACIONAL PD Metrópole | : | 

SERVIÇO DISTRITAL DE UBERABA 
PIN HAI S 

Ação tem como foco atualiza a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos 
O binário d Sade estendeu o po do Capao oc 

EDITAL DE LELÃO DE ALENAÇÃO FIOUCIÁRI 
RErEr 

BALANÇOS 
ATAS - EDITAIS 

TEMOS O MELHOR PRE! 

SM DO FED A CAÇA E Pe 



SEMINÁRIO 
CONSELHOS 

ADMINISTRATIVOS E FISCAL DO PREV 

PALESTRANTES: 

NOVEMBRO | 
9h às 17h 

de Melo 

Sergio L. Chaves 

Luciano Fazio Participe e ajude a conduzir os rumos de nosso regime 
Espe ência socal próprio de previdência social!!! 

sede do Sinsep Ficha de Inscrição disponive 

VEM Ai! 

PARANÁ 

lil CORA. Ss 
ABERTO AOS ESTADOS DE SC & SP 

GEES 



Metrópole 
Para ver muita coisa é 

preciso despregar os olhos de si mesmo. 
Friedrich Nietesche Hoje ERTESEA s 

rEnpo 
eijão-pret: 
combicon é | HOROSCOPO 

Equl = O que é coronavírus? 

(COVID-19) ess mona 
Cononavius é uma fama de virus que ca 

coberto em 31/12/15 após 

[52 Ea] 

Como 
prevenir 
o contágio 

Laveasmãoscom  Cubraonarize 
aguaesabãoou boca ao espirrar 
use álcool em gel. ou tossir. ERA pena e 

eras 
ES 
EM IM 

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

doente. ventilados. 

OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUUEITO” A MUDANÇA EM PUNCÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS) 

MALHAÇÃO 
LOBÃO EXPULSA GAGL DE SUA CASA E KARMA GARANTE QUE PROVARA UE MO E FUMA DO. LÃ Da pe au Cv td Pra re, 59 e Pee Set “le apena sara Na doer mei 

de sa aa ic, o me e Sd cade Barca Aee e Dom ear erraram cata Barca portar no 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR Pe 
LURAAFRAAGUE SERÁ ANGADE PROPAGA. SERPE tr penta vm mí 
ar ea o E a gira ia ls asd caem Vira ma 
angu ee mdo e E Ps elos Sto pe ope a “le pe Emp 

PEGAPEGA uam eee 
R een 

dEmaeeacemreras 
Ea 

UM LUGAR AO SOL 
oras ars E RENATO, QUE const. TAREEANdEdEr A Seen du OE OPOR Peas to nos perene Bote pas ee Ens ms apa nro marácarm Emroe Capa E ea ra pa ani ara cAand Epei Ort ac ceara Loma 
je Fa La me a eo po a a oracao ie ir 
a 
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CGE EAD fas parte d 

INTEGRADOS Integridade e C 

duto a 
Moreira Sales, no ( 

este enfrentava sérias di culdades pára manter 4 
do aliment 

“As 67 860 does de vacinas contr a Comad19 reto. 
sentes à 66º pauta de distobução do Ministério da 
Saúde chegaram ao Faraná nesta terça-feira (9). À ne 
essa desembarcou no Aeroporto Afonso Fena, em 
São José dos Pinhais, às 07h55, no voo LA 3157. 

O imunizants já estão no Centro de Mescamen- 
tos do Paraná (Cemepar, em Curitiba, de onde serão. 
enviados às Regionais de Saúde nos próximos dias. 
“As vacinas da Pfier/BcoNTech são destinadas para 

dose de teferço (DR) de idosos acima de 60 anos que 
finalizaram o esquema vacinal entre 12 a 18 de maio 
Do total, 31.611 dose são para o município de Toledo 
(Oeste), que participa de um projeto piloto com a far- 
emacêutca, e as cutras 36249 para o restante do Esta. 
do Estado pelos servidor 

1DRePacaná (Instituto Ruaido Nesta (8), o govemo federal j havia. 
“a xigiação Lab enviado 161.460 vacinas da Pfizer ao Estado, sendo 
cuária (1LP) Há quatro a 47970 DR para profissionais da saúde e idosos, 54.990 

prática fi implantada na para segundas doses (DA), referentes à 48º pauta, e 
ropeiedad 52500 para completar 100% da DZ da pauta 49. 



Curitiba 

MOBILIZAÇÃO Dias e grupos das fa- 
múlias beneficiadas com 
à sétima parcela do Au- 
xíio Alimentar 

Nesta semana, 
12 mil moradores 

são esperados para 
a segunda dose 

Nesta semana, 11.990 moradores de Curitiba que rece 

cap atcpação recta mae pelo plcatio 
ide Já Curitiba, que deverá ser apresentada no mo- 

menta da vacinação. 
“Vatinados com primeia dose de Astrazeneca entre 9 e 

15 de setembro recebem segunda dose na segunda-feira 
(8/11), À data oxiginal de atendimento ta de 2 a 6 de 
dentes, 

imads om à primeira dose de Per ente 4 15 
firmas pp do) 1) A da original ea de 29 de movem 8 de deem 
dao 

CORONAVAC 
Não haverá envio de mensagem avisando a data da 

segunda done de Corona, uma vez que não houvealte-. 
ração do calendário otignalmerte previsto. À data pode 
se consultada no aplicativo Saúde J Curitiba, no campo 
irmas Vacinas (veja abaixo como consultar) 

REPESCAGEM DE SEGUNDA DOSE 
Quem ndo puder comparece à nplcação da segunda 

dose na data marcada poderá procura, depois, um dos 
pendente 
CNO CONSULTAR O DIA DA SEGUNDA DOSE 
Pelo, Saúde Já 

1- Abr o aplicativo no celular 
2" Clicar em "Cancia de Vacinação. 3º Visualizar a data que aparece em Próximas Vac 

“au dos pontos d a cidade Procura um dos pontos de vacinação cidade que eg aberto ne di u 
Tele se: A ando pgoo, 
2-Clicar em “Vacinaçã ni Vodca da que arc em Pis Vi 

“e. roçar um dos pontos de vacinação da cidade que 

um do ponto de vacmação da cidade, das E a 17%, levar um documento de ertifcação com feto e CPE 

- Vacinados com primera dese entr 9/9 a 13/9 sece- 
cego done na segunda-feira (8/11) - a data ctg 

agia 
“Na coma pm due 4017 me 

bem à degunda dose em quarta-feira (10/11) a data ou 
gal ermentie 29/11 a 8/12 
Corona 
- da coma pm o em 1/10 1401 

cb à segunda dose na segunda-feira (8/1) 
— Vacinados com a primeira dose em 18/10 recebem a 

segunda dose na teça-era (9/11) 
Vacinados com a primeira doe em 16/10 recebem a 

segunda dose na quarta eira (10/11) 
“Vacinados com a primeira dose em 18/10 recebem a 

segunda dose na sexta bia (12/1) 

Curitiba vai sediar o Smart City 
Expo 2022, de 24 a 25 de março 

conExÕES 

FOR NEW 



à informa qu 

Contira as novas va- 
gas disponíveis de 

— N sERvIÇO 

CÂMARA MUNICIPAL 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS « PARANÁ 

Câncer de 

Próstata 

“Como fim de cubo + da campanha de preven- ção a clncer de mama, otamos em novembto com St um importante lebete de saúde: à prevenção do câncer de ptstata À campanha Novembro Al 
via lembro homen sobe a impotâna dos xa ms preventvos as o dagnátc precoce e maes hanes de see no tratâmeno “nda exite um grande tabu er eação as esa 
me relzados paia detecção desta doença. O exame de toque eta € important em casos em que mexa. me de sangue detecterm alterações na pebtaa. Ele 
ed doar pecocemente o câncer na reg, á 
“que o começo a doença não apresenta ancas De acordo com tepotagem da CNN Bud, cin. cer de ettaa E 0 negundo tipo que ma atinge ou hcmene cerca de 6 el caso o regado no Ba ao ao, dee, 5 ml vão lo Mus com o dg att prece Ee de chances de cur. Re 
soa cogita recomenda que erens a prt dc 5 a Eça exames regula, e coa ja a a ama, ecomendação E que a prevenção comece lerdo 
Alem do tabu quanto ao exame de oque ea o tem alguna mitos que devem ser dsconridos Vea 
1) Vasectomia não causa câncer de próstata, 
2) Não existe exame que substitua o exame de to- 

que retal; Ea 
3) Não é uma doença que acomete apenas idosos. 

Caros na família podem aumentar o aca de homens. 
abaixo dos S0 ans desenvolverem a doença 

O que é a próstata É uma glândula existente ape. 
as veto masculino, Ela pertence ao sitema 

utor do homem e ua principal função é produ 
O pacas, Ea lua a da op é pe 
Cerca de 20 gramas. 

Os vereadores visitaram a fábrica da Volkswagen 
em São Joé dos Pais Na ocasão, ces conheceram 
As instalções dos processos de procução é mania 
de véia Hs Cambé ape ção di Ria “da empresa no Base da fá, que est no munk 

“desde 1999 e alimente, emprega cerca de dos Jo colaboradores diretas e indies 
Durante a vita, os vereadores oram acompanha- 

dis pelo plant tmanage, Leandro Lemos de Oliver, 
pelo gerente de recuso humanos, Paulo Lukese € 
Pelo gerente de telações governamentais, Renato 
Accintos 
“Temos que valoizay a empresas instaladas em São 

Jpsé doe Es. pos ela são a mete geradoras de teciãs ao munlípio e são ess rceçs que subi. 
sm a educação, ide, segurança. Desde é pequeno, Todo e grade industal So importantes paia aca” 
de, dis a presidente do Legiao, vereador Abi 
“ves Ele também sessao necessidade de conhe. 
cr as demandas das empresas é qual a siruação atual 
“delas Ao idenificanmos sa teremos condições de “abs a o manicipio está colaborando com a manu 
tenção dessas empersas em São José dos Pinhais” 



Assembleia aprova voto 
de congratulações ao 
presidente do TJ-PR 
Presidente do TJPR, desembargador 
José Laurindo de Souza Netto 

De acordo com o Poder Executivo, autor do projeto, as mudanças são necessárias para realinhar as motas 
da administração estadual em decorrência dos impactos da pandemia de Covid-19 

| Paraná dará arise para 

realização do censo em 2022 

IMPERDÍVEL! 
E COMPRAR PERTO. 

Valorize o comércio O ia 
] 
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CâmaraMunicipal 
CURTIIBA 

Acatada com 28 vetos favoráveis, 2 contrários o 3 abstenções; a proposta de lol E 
retorna à pauta nesta terça-feira (9), para a análise em segundi 

E MELHOR: 
yet R 

à PERT ) ES E 



sa FESTA 

Economia 



Wu: ESET com.br 

TEMVOU e PREGO, 
Súmulas 
Publicações Legais 

Concorrências 
pa de Preços 
Avi 
ip 

Anúncios - Etc. 

b Gba) Pp ole, 
CIRC MORTES DIÁRIML oras 

3024-6766 66/ 3383-665 
999731 492 


