
DER/PR lança edital para contratar serviços 
de guincho para o Anel de Integração 

O Depastamento de Estradas de Rodagem do Para, dd ad (DER/PR E 

Prefeita Nina Singer assina termo de cessão 
para instalação de totens digitais da Sanepar 

cia entre a Prefeitura e a 
Sanepar estabelece o ser 
viço de autostendimento 
nas Regionais Borda do 
Campo e Guatupé 

O objetivo é descen. 
tralizar e Facilitar pata o 
cidadão que precisa do 
atendimento. Com os to 
tens, o munícipe não pre 
cisa mais de deslocar até 
o Centro para ter aceno 

PARANA & te 

Rodovias do PR 
O secretário de Estado da Infraestrutura, Sandro 

Alex, informou que o Plano de Outorga das Rodovias 
Integradas do Paraná será enviado com correções para o 
Tribunal de Contas da Unido (TCU). Sandro Alex expl- 
ca que essa medida permitirá o lançamento dos editais de licitação na Bolsa de Valores Ta 

aos serviços ofertados pe. 
La Sanepar 

Pinhais recebe 12 veículos 
para atendimentos da 
atenção aa de saúde 

Com Agência Francesa, Greca ressalta 
políticas públicas para o Caximba 
E ão com e dt da Ago Fa de Decio (ED, e gas 1710) a 
“refira de Curti o pelo Rafa Greca destaco o carr into iso co perfil inovador e de sustentabilidade da donde Sed feno er É Eae pe in dd eat so fpente nc er do CRETDO de A dos dd e End o oie na ps pigs 
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Economia 

Reunião online entre representantes do Governo e do Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi oi nesta Et 
quarta-feira (17). É um dos desdobramentos da participação do Paraná na Expo Dubai 

A presença da comitiva do Paraná : 
na Expo Dubai, em outubro deste Es 
ano, têm os primeiros desdobramen 
tos parao projeto da Nova Feroeste 

mento de Abu am 
po pobre ay id SOVERN 
a Parar DO ESTADO Es Esse movimento que 
ao partcipar da Expo Dub oi mus 
to importante para nós. O prime 
contato que tivemos lá 
Árabes Unidos come 
pesca, mas eleslog 

a Emirados 
Fundo fo 

interesse em conhecer mais sobee 
projeto”, disse o coordenador do Pla 
no Estadual Ferroviário, Luiz Hen 
que Fagundes. 

Projeto do Governo do Paraná, a caça cama 
rea entre Maracaju (MS) eo ot 
Paranaguá. O projeto prevê a ampl - 
ção e modemização do tm 
tente, entre Cascavel e Guarapua 
so do Sul e Faz do Iguaçu 

eira elo na Bolas 
de Valoxes do Brasil (85) no segundo A visgem de 10 dispara a Eso Dab. em outubro det am teve o primeiros 
teme 22. À empresa vence Fepam de Eru de Trabalhos do Pis Estado Forenirs pre tarado me 
dora val executar à obra e explotata (ari tda Pot Mora Fareeaç Na Pomar ferrovia por 70 nos. O investiment 
previsto é de R$ 29,4 bilhões. 

O Fundo de Desenvolvimen 
Abu Dhabi (ADED), vincula 
vero daquele país, financia. 
que estimulam países em de: 

A 
pode ser na forma de empréstimos, 
gestão e ações diretas 

A conversa com e 

tur sociedade com feceglo con mos um grande interes 

entantes do 
do Paraná durou cerca de 

ra la, pefodo na que à dinetor 
financeiro da ADFD, Ahmed 
ak, percebeu a dimensão do empre. 
endimento Nova Ferroeste 

Alturbak destacou a posição pro 
gráficadoParande ncia do Por 
to de Paranaguá como pontos fortes 
do projeto. “À infraestrutura portuá 
ria e proximidade com gr 
dos produtores e outros pa 
a nossa atenção para es 

dise Aleurbak 
o fundo também dem 

CE TOS160 sa = Dt fa 
Fa 61) SRA! (1) et Sa u e Ae ea as que lc aa. não les poderiam financiar a obra cons E ce pane eco o pr 

vaiexecutara obra 
surpreendeu positivamo 



GERAL 

Estão contemplados 
964,52 quilômetros de 
rodovias, incluindo pis- 
tas simples e duplicadas 

rose centromae PENIS ER 

Projeto do Estado, 
Caixa d'Água Boa já 

beneficiou 4 mil famílias 
de 143 municípios 

o Caça d/ Boa, desenvolvido pelo Go- ee andas pone Ea Mass Rad 
Ea ego eu natani Í 

ira Er fi 
“dágua e um kit de instalação as famílias em situ pop te re apio g ecrae a To ce A e fe Pp 
Coto pp E po fc e np pa De e ra doer de de Cro a q as de quo fo ut das de E rtp dr pda ne pe do mea fr E psd EE pr reger fem praia pedi ip pe e pa ae ia pa geo de ee Cho tt PEL Sep det freio dC Ch De a poetas Eneida da pt cm fa mam eráe Cfr Es pe a EP pepino 

ag Bs sam Pam Agua Bos, as cm atender cumulativamente ac ieguites cru 
“ond em muco que poa corto de on. co ou progama vigente cm a Sanepar; ei em demo hastecido e que não possa ca água, ps venda de St ml lírio mo 
e aca po pe, esa ic no Cada 
co paca ioguamas Sociais do povermo federal e, ainda, encontrara em siação de vlnecabidade 

social conforme o Índice de Vulnerabilidade das Fa- 

jo pla Secreta d Da Seopn ia 
a, Pa Tha, Roe de Clio, tai ema a edvdncia do projeto O benelco é fund. renal neste momento de extagem no Paran é de 
pandemia, em que a higienização é tão necessária”, 
afima 



MeioAmbiente E 
Com novos equipamentos e aplicativo, multas 
ambientais passam a ser eletrônicas no Paraná 

Acompanhe 
o trabalho da 
Assembleia 
Legislativa. 
No site, nas redes 

sociais e na TV. 

Fique por dentro das sessões 
plenárias, audiências públicas e muito 
mais. Sintonize a TV Assembleia nos 
canais 10.2 da TV Aberta e 16 da Claro/NET, 

acesse o site ou as redes sociais. 

Ro 
ASSEMBLEIA 

lá Pá id LEGISLATIVA 
DO PARANÁ 



O planeta 
precisa, Curitiba 
está fazendo. 



BALANÇOS 
ATAS - EDITAIS 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 



PUBLICAÇÕES LEGAIS / NACIONAL 

A destinação, feita pelo Govern PINHAIS amas 

s My  dsseuçãa misma 
Fá CM) dasistrcuseriemos 

Escuros cu 
legal pmucmmeisa 

Publicações Obrigatórias 

Atenção! 

A negativa de publicidade dos atos oficiais constitui ato de 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos da novissima 

Lein. 14.230/2021. 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública a ação ou omissão 
dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e 
de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 
IV- negar publicidade aos atos oficiais exceto em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado 

ou de outras hipóteses instituídas em lei 
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 

É obrigação da Administração Pública publicar as matérias legais 
e atos oficiais que envolvem os processos licitatórios em Diários 
Oficiais e, também, em jornais diários de Grande CIRCULAÇÃO. 

Contatos: Whatsapp 1197184-1731 «PABX 11 5461-1321 
Av Paulista, 37 -4º andar -sala 436 - Casa das Rosas - Bela Vista -São Paulo -SP 



[5 [Metrópole PANDA 

eo CENAS ST = 

No Dia da Prematuridade, Hospital Universitário 

do Oeste homenageia bebês com sessão de foto 

CARTÃO 
FUTURO 

PARANÁ — 

Transforma 

O EMPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
DE ATÉ R$ 450,00 POR MÊS. 

R$ 58 MILHÕES | 35 MIL JOVENS 
INVESTIDOS BENEFI ) g Y 

dem PARANÁ 



MAM SI AT EP 

'| Estudo contratado pela Assembleia 
apresenta diagnóstico de problemas 

deixados pelo pedágio no Paraná 
Esq = a pública proposta poio Legisiativo val mostrar panorama dos 

e litígios causados pelas concessões rodoviárias 
projeto que less aleide 

Dados Abertos no id 

PERO IVEL! De cdi E COMPRAR PERTO, 
= Valorize o comércio local, E 



CâmaraMunicipal 
CURTIIBA 

DS Tribuna Live retoma 
discussão sobre reabertura 
las maternidades 
A convite da ProMulher, o espaço democrático 

adora do 

Indicação de ato administrativo ou de gestão aprovada pelo plenário será enviada à prefeitra como sugestão 

Bebida na rua 



«e ESTA 

Construção do Residencial Vila Chemin, com 119. 

Hialbitação =mamitcans entregues de graça a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social 

ALCOOLISMO? 

EXISTE 
UMA 
SAÍDA 

5 quartos, 4 banheiros, 
sala, cozinha, ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
churrasqueira O M1 3222-2422 

418 AV VICENTE MACHADO, 738 
CENTRO . CURITIBA-PR 

ENDEREÇOS DE GRUPOS PELO SITE 

www.aapr.org.br 
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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 


