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Atendimentos emergenciais nas rodovias serão 
concentrados nos números 191, 193 e 198 

A partir deste final de semana, o atendimento 
emergencial a ocorrências nas rodovias do Anel de 
Integração será realizado em uma parceria das 
forças de segurança pública e de saúde do Paraná e 
da Polícia Rodoviária Federal. Para acessar os. 

Rodoviária Federal (PRÊ). Já 
ircularem pelas rodovias 

estaduais (PR e PRC) poderão discar 198, que 
direciona para a Polícia Rodoviária Estadual 
No caso de acidentes. o usuário deve 

de Bombeiros, 

Usuário deve buscar um local 
ligação. 

Faculdade de Pinhais 
implementa curso 

Quississana: Gabinete Móvel pioneiro no Brasil 

acontece nesta sexta-feira (26) ; 
Buscando estar cada 

vez. mas perto da popu 
lação para ouvir suas de 
mada e prestar atendi 
mento ede qua 
lidade à todos os mun 
cipes, a Prefeitura de São 
José dos Pinhais realiza 
nesta sexta-feira, 26 de 
novembro, mais uma edi 
ão do Gabinete Móvel À 
região escolhida para se 
dir à iniciativa desta vez 
é o Quissisana. O Gabi 
nete Mável acontecerá 
no Ginásio do Quissis 
sana — Rua Glocondo Dall 
Stella, 631, a partir das 
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ciência de mercado. 

gato) ADIPR 
CINTA 

Encontro PSD 
O PSD Nacional deu uma 

da legenda realizado em 
Brasília. O partido deixou 
claro que pretende entrar 
a disputa pela presidência 
da República como prota- 
gonista 

Curitiba: Parque Náutico vai 
brilhar com o Caminho de Luz 
O Parque Náutico, no Boqueirão, vai bilhar mais uma vez no soteiro do Natal de Curitiba - Luz dos Finhais 2021 
O Caminho: 

lúdico do nascimento de Jesus Cristo”, alirmou a prefeito Rafael Greca. 
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Governo Estadual 

Em Brasília, governador apresenta avanços das 
obras com Itaipu a ministro de Minas e Energia 

AGENDA. a 

Estado e PRF organizam fluxo de veículos nas 
praças desativadas; veja como vai funcionar 
Ao transitar pelas praças de pedágio desativadas, veículos não vão mais passar pelas cancelas das pistas. 
centrais, e sim pelas suas laterais. As pistas centrais, onde ficam as cabines, terão o tráfego bloqueado 
em ambos os sentidos pelas Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual 



Atendimentos emergenciais nas rc emergenciais nas rodovias do Paraná 
serão concentrados nos números 191, 193 e 198 

EXCEÇÃO 

NÚMEROS 
DE EMERGÊNCIA 

Estão abertas as matrículas na Sucesso na estreia, Natal 

rede estadual de ensino para 2022 . Palácio Iguaçu tem mais 
espetáculos nesta sexta 

e sábado 
pacas micos frete despedi 

“voltam à se apresentar nesta sexta-feira 
Estadual ques Sinfêica do Paraná (OS) e 64 catore ds co. 

asda Cope e Sana que emocionam a em pele Sanepar ques a pepdaçoe 
Dna gemas 

talino desse porte na 
tenho vida de que esa cxsbição está entre as mai bo 
ae já relzadas o rnador Caro 

o para contemplar 
Natal Palácio Iguaço, na sexta tira (19, oi Lucas Daniel 
Mens, 3 am O jovem estava ato qua ve de 
penso derae 

sap de sem das projeções e, RE poa e no Fi com poda do especial 
muito encantador” 

ESPETÁCULO 
Para garantia diverso de adultos e crianças enquao. 
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Móvel acontece nesta ' 26/11 o9H 
sexta-feira (26) 
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> a raid 
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SETRAB: 1º de 
dezembro tem Feirão 

do Emprego com 
mais de 500 vagas Cultura SJP: FEMULI 2021 

foi um grande sucesso 
/ a situ em | 

uh | 



Metrópole 
Eduquem as crianças, para que 

não seja necessário punir os adultos. 
Pitágoras 

RR. 
Saudâuel 

O que é coronavírus* 
PER 

Cononavius é uma fama de virus que ca 
coberto em 31/12/19 após 

36 
Laveasmãoscom  Cubraonarize 
águae sabão ou boca ao espirrar 

Como 
prevenir 
o contágio 

use álcool em gel. ou tossir. 

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

doente. ventilados. 

OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUUEITO” ANUDANÇA EM PUNCÃO DA AÇÃO DAS NOVELAS) 

MALHAÇÃO 
CORRA E ESQUNA DOS OGLPES DE Duca MO Rm GUEE JADE SE ATA Pe a cota tando rn ese 
aspira Eis decada É ams e matava detonar e Basa Et ds 
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e cup tao er si rá Elas niver du 
ted fe frase a aee 2 ed ir e a re 
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HESST ses isceneecro anos PUBLICAÇÕES LEGAIS / NACIONAL 

SERVIÇO DISTRITAL DE UBERABA 

EE 

Faculdade de Pinhais implementa 

curso pioneiro no Brasil 
Um novo modelo de graduação para as áreas de Arquitetura e Engenharia 

TEAZAR BENEFICENTE ONLINE 
Hopi Universtário Frnmpico Machenre, com 

BALANÇOS 

ATAS - EDITAIS 

mess e muto 



Pedaladas acendem 

árvore de Natal sustentável 

na Praça Santos Andrade 
7 ; I “— Ee 

FEIRINHA 

BEM-ESTAR 

Regional Cajuru faz tarde 
de alerta sobre a saúde do homem 

Regional Cajuru 

26 de Novembro 



EDNA E (0) Sanepar 
EMPRESA DESTAQU ETA 

troféu por 
se destacar 
com melhor 

demonstração 
contábil 
A Companhia paranaense 
ficou em primeiro lugar 
ente as empresas 
brasileiras com receita. 

5 31 líquida de até R$ bilhões. 
or Ss Pano o if Trmpêmio comido = Navaliação das A) ae To Peça aço Com ã 

é feita por uma comissão 
Julgadora formada por 
experts da área 

Representantes da Sa 

COM A CCR ' paso pan 
RODONORTE,, npead 

tivos de Fin 
nistração e Contabilidade 
(Anefac), e também o 
Troféu Destaque de Me 
lhor Demonstração Con 
tábil. Isso significa que a 
Companhia paranaense 
ficou em primeiro lugar 
entre as empresas brasile 

m receita líquida de 

dores da 
Demetro, d 
ber os dois troféus neste 
ano tem um significado 
especial pelo fato de aci. 

ACER RodoNorte reforça , ires eb 
a segurança nas estradas, feita por uma comissão 
com equipes prontas para à Forti 
socorrer os motoristas de Ega des 
forma rápida e eficiente. Passar por 
Pra se ter uma ideia, só este dipeleiria 
ano fizemos mais de 53 mil ossa inform 
atendimentos. E, durante fência, conforme 

a concessão, ajudamos 23. 
mamães a darem à luz BR-376- PONTA GROSSA-APUCARANA 
seus bebês. 

Você pode conhecer agora 
uma dessas histórias, 
através do relato da Laís: 

nsável técnico pel 
“Eu vinha de Arapoti para balanço, afirma que nes 
esto Eca ir is ie lim a o balho 
marido, mas no caminho ROS demo 
percebemos que não era e parte da equipe ficou em 
possível esperar para : teletrabalho o que exigiu 
io trAnoha a pari6s maior empenho de tod 
Então, acionamos as equipes 
de APH da CCR RodoNorte, 
que realizaram o parto 
no trajeto até o hospital, 
em Ponta Grossa. 
Efoiassim que a pequena 
Helena veio ao mundo, 
com 3.1kg e 46cm” 

(() 
CCR RodoNorte 

dimento”, completa 

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS | 
a azrz za 



Ce pós 2504 leg Ay 
Deputado sugere que Policiais 
Civis aposentados trabalhem no 
monitoramento das rodovias que 
terão os pedágios desativados 

O Dartameto do Ends dy Rdaçar Parar DER) 
Insira do Trrageras (Dn Poco Roma Foge a 

deseja a todos um ótimo dia e uma ótima semana! 

Presidente da Comissão de Meio Ambiente constata impactos 
socioambientais da PCH São João Il e oficia Estado e MPPR 

PChis: desenvolvimento 
ou destruição! 

Público, 
e Força 

Ministério 
AT 

Denúncias locais. 

e Portais do Paraná, 



CâmaraMunicipal 
CURITIBA 

Vereadores sugerem ao IPMG alíquotas 

progressivas para a previdência de Curitiba 
Audiência pública reuniu presidente do IPM, sindicatos municipais e vereadores para discutir mudanças propostas pelo Executivo na previdência do funcionalismo. 

RTINHO NA 
DIV IfaR 

QUE TAL COMEÇAR HOJE A PRATICAR? 
à 



MeioAmbiente E 

[mi live. Gnverma neciar 
Politicas gere reçãn ic FRSEIVES 

parfeniares de proteçên netitelo 

Ligue: (41)3024.6766/ 9973-1492) 
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www.metropolejornal.com.br 

Jornal 

AGORA COM | 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 

CIRCULAÇÃO DIARIA 
EM TODA REGIAO METROPOLITANA |: 

DEVE) 
altar do [SI odol 
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