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Estado lança projetos para aumentar 
eficiência e segurança no trânsito 

Educação, descentralização « modernização dos. 

Diversos moradores foram atendidos 
no Gabinete Móvel da Contenda 

A Prefeitura de São Jo dos 
Pair na tia est fera (17) mae uma diodo Ga hinete Móvel, desta vez na Com 
tenda é regio. Durante a ação, ue sconse da 9 de 12 ca o Antônio Quintino de Ali 
da, e da hs 17, no Saldo da Taj Católica da Vila Pants à preta Nina Singer e vice pe 
ro Professor Aus, puderam ci e princi na a mocadoes 

“Ba a Pofitur sea é uma açdod grande importância, por je no peer a 
ra atender à população da ne cidade so els que devemos ci Estamos ouvindo eum 

Número de vagas ofertadas 
pela Agência do Trabalhador 
aumentou 60% neste ano 

Pinhais informa que foram abertas 1.041 moradores para aber exatamen- 
te o que os baisros precisam 
alma a prefeita Nina Singer Sado, de janeiro a agosto, foram abertas 650 vagas, 

que representa um aumento de 60% Pá 

Governo libera mais R$ 
26,8 milhões para famílias 

À financiarem moradia 

Curitiba: Obra na Rua Eduardo Sprada 
passa por implantação da drenagem 
Iniciada no último dia 13 de setembro, a obra de cocreção da Rua Eduardo Speada, na vegõão do cruzamento 
com à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) estava, nesta segunda- 
eira (20/9, na fase de implantação do novo sistema de drenagem À intervenção ocorre no interior de um terreno. nas margens da movimentada esquina e, por enquanto, não afcia o tráfego de veiculos. “Além de promover a 
correção geométrica da Rua Eduardo Speada, faremos à praça que será evocativa à persença da Suécia cm Curitiba. 
nesta região representada pela fábrica de caminhões da Volvo. Viva Curitiba!”, disse Rafael Greca 
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ENS AcronecóciO | 
Cultivo de pupunha em Guaraqueçaba alia 

geração de renda à preservação ambiental 
Litoral paranaense responde por 80% da produção de palmito do Estado, dos quais um terço vem do 
município. Natural da Amazônia, a planta foi introduzida na região nos anos 1990 para dar lugar à extração 
de eo of, o ra nd aa pao a 

ADIPR 



Curitiba comemora Dia da Arvore 
com distribuição de mudas nas regionais 

a ONDE BUSCAR 
COMO RETIRAR: p 4 ASUAMUDAE 

SISTEMA FAL. 
Portal Retomada Curitiba reúne | Nf EsEP 
ações do município em apoio 

O bom exemplo do 
ao cidadão e empresas Sistema FAEP/ 
pes E SENAR-PR 

“A para comnce, mas exemplo arast”, 0 vo 
Et 

se de um caso que sá dando reuados 

sistemafasp.org.br 



Governo libera mais R$ 26,8 
milhões em subsídios para 

famílias financiarem moradia 

EMPREGO E RENDA 

CADASTRO DAS 
MUNICÍPIOS CONSTRUTORAS 

COMO PARTICIPAR 

Agências do Trabalhador 
ofertam 3.785 vagas de 
emprego no Paraná 

“As 216 Agências do Trabalhador da Paraná abrem 
a semana com a oferta de 3.785 vagas com carteira 
má, em dive emp do tado Desta tr 

1475 estão disponiveis nas agências de Curi 
e da Repão = 

ea ve e 
penal e produção (30 
Epetador de tel eptivo (2 EA ca die (6) e nda de Uta 
a do Tras de Cons da o de Cr voga pa contação Enlace ed pd pa 
de sistemas de computados, saladero supervisor de 
reduçdo dinda alimentícia com uma vaga para 

função a a lo viscose ed 
do ua, Fam e Talho e o seceáio Ney Leprevo destaca o te vo par cpução der tra 2 ralado 
“Nono talha ndo para Am a busca ativa das og dimento Cm o cpu ao de 

O Ra alguma do fertadi tasas em la ds ng otiradas deve Ec einçõs Enrado em contato om à gica do tado de vu maneio Nac dalpiaeme a Agencia do Trader de Cara ed men o pi da fo gen. hs cotar agemenção, e respeitando todas as eae 
er da ada saias o atendimento él. 

Secretaria através do link: hreps://wvw justica 
pego Trabalho. 
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Metrópole 
Viver é a coisa mais rara do mundo. 
A maioria das pessoas apenas existe. 

Oscar Wilde 
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O que é coronavírus? 
(COVID-19) 

Cononavius é uma fama de virus que ca 
coberto em 31/12/19 após 
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à gorda ogia osa me. Como Persia 

prevenir 
o contágio 
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morado a dade o Tio mos apenas “nin e cr em OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUUEITO” o var ló gut pra A MUDANÇA EM PUNCÃO DA NÇÃO DAS NOVELAS) RA cur ndo ra 

ENTONAS EEVOLÇÃO 
MALHAÇÃO Adega pe va dsíeura 

PEDRO ACREDITA QUE PODERA REVER KARMA fo cmpurceio prima) 
MAS DELMA O PROXBE DE SAIR DE CASA Gm | rea açrereenros ma nf ra ama Pato Saga cam temcraaedo Ceatena epa pescando ma ua cu ado cu mea renata errar cirror rm 

Oca de esconde mas o vido nprmende Pes Menvgue ba ic que se = fsbepado) Dee porem fatsdo rs avos ee a ac pe o e a ea ms denaaee nan ines ta 
NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
PIARCONERSA COM POR TERESA E DES. Coen que SAL ESTA se romiao E ENGORARA Curto Cica penso e Vo Pla é no cs La Ls cats der bd para Sons ct 
rede rata P terça ca oo cms 
o tam e 

PEGAPEGA 
Sua Não gosta 2€ VER Dou na cozmeu. COM MIGALERA reias mv N qu ed Si amas Emi Bom en dc de ga o ve Gn o mma EetaleamePesecioa 
Cane eia Cro cano e rea de o ua data Pet a ts nda Bois pal cada Re a a Feu perda 

rode et ue pu 
maria ua de 237 as, com. 
ada e do de cstça der 
capo fdações prsação ta. 
qua do ais ds ces eeno. 
qõasctânasTanbémá comum 
ea e pesa pe 
esa sei é e 
area de as temo. 
des Peri é pranto 
rim é mcaso de gata 
Nope dns ue 
sspacimeto da letra amaira 
reineruradademnça Peim 
gumes shiações poem eve 
era see e raves ado 
Ca srmersscsmpaimo 
ratos sas 
Dar aci ten eco 

na cute quo bd é 
Vos poros ba Setran aa a rr a sm 

IMPERIO Serge deus po 
SÉ ALFREDO SE ENOCIONA AO VER soho BRR gere Errata Ee 
ie ema aa Ba cr Ce arena ira Mat pe pa Ju Le De a 7) pen poa foriras a pega Ee pa Feu “pede eso ends cxepaaPim A meEnande amd se , fes 



HEEZS Tac, 21 de Setembro der | PUBLICA! LEGAIS / NACIONAL 

DE MAR 
ERVIÇO DISTRITAL 

me 40) 823813 

Faço sabe qu perdem casar 
ADERSON ABERTO ADE 
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ut 19192021 
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So Jg ds Atas PR 20d Sean de 1 
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República Federativa do Brasil 
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CULTURA 
Edital do Programa Bolsa Qualificação Cultural 
ganha retificação; confira as mudanças 
O edital do programa da Secretaria estadual da Comunicação Social e da Cultura, em parceria coma 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), foi reeditado nesta segunda (20) com algumas retificações 
quanto aos critérios e o prazo para inscrições, que agora val até 4 de outubro. 

PROGRAMA 

CULTURAL 

da fia em qualquer ed inscrições 

gentes PRORROGADAS 
gd até 04 de outubro l2] 

lação da Es Cu Ega Prog Bla Qrcação Ce ds nação - Fere: Rad Caia 

Também serd dão Cultural sea live “O Conceito do. cursos nas seguintes áreas 
Artes Visuais; Audiovisual; 

Literatura, 
Música 

modelos de declarações para . Ópera; Fovos, Comunid 
as entidades de classe e is. des Tradicionais e Culturas 

ur pública de quaisquer 
das esferas federativas 
do MEI (Microempeeende gentes municipas Populares, Teatro, e Técnk 
ds indie) cruno ce BOLSA com. As aulas acontecerão 

O Programa Bolsa Qua. idade Ensino à provante de atuação na área 
cultura, no período 
donocdital neo actas na 

Especial da Micro e Pegue. ficação Culturaloferece 12. Distância (EaD). Os inte 
na Empresa (atual Minis. mil vagas para trabalhado- . ressados que não tiverem 

acesto à internet poderão 
solicitar material impresso 
AUERG, 

EIS 

E... 
Pr: a lnr E 

TEMOS O MELHOR PREÇO! 
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Governo Estadua 

Paraná lança missão internacional que vai a Dubai 
apresentar Estado e atrair novos investimentos 

Missão técnica-comercial Paraná Business Experience 2021 vai aos Emirados Árabes Unidos durante a Expo Dubai 2020 para atrair novos negócios e 
investimentos. Comitiva é composta por Governo do Estado, prefeituras e empresas interessadas. 

Promover as vocações do Ps 
raná para o mundo, Essa é a pre 

cial Paraná Business Experience 
21, que de 0 a 16 de outubre 
vaicoloçar o Estado no centro das. 
atenções de Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos. Lançada oficial 
mente nesta segunda-feira (20) 
amissão vai levar representantes 
do Paraná à Expo Dubai, exposs. 
ção internacional que concentra 
mais de 190 países em 181 dias. 
de evento é espera receber 25 
milhões de visitantes 

O Estado será o prota 
do Pavilhão do Bra ao longo da 
semana, com uma exposição 
imersiva que apresenta a Paraná 
à seus visitantes, do potencial 
agroindustrial e de geração de 

parcerias em diversas áreas da 
gestão pública Paralelamente à 
mostra, a agenda prevê rodada: 
de negócios para atrai novos in 
vestimentos, nos mesmos mol 
des dos Paraná Day que ococte. 
ramna Espanha, no México e nos 
Estados Unidos. 
À comitiva é comp 

representantes do Governo do 
Estado, de município paranaen 
ses e de empresas que almejam 
expor sua marca e & 
investimentos na Exterior - ela 
também são as patrocinadorasda 

ta por 

missão, O evento, que devera ter 
ocorrido em 2020, também cele 
ra à reabertura econônuica no 
pós-panderma 

Essa É a maos Fira deexpos 
çães do mundo, e uma ótima 
oportunidade para o Paraná apre 
sentar todao seu potencial de pro 
dução. Não vamos fazer apenas. 
uma apresentação, mas buscar a 
chance de fecharmos novos negó- 
cios, Queremos trazer investi 
mentos, Indústria, pasceitos, e 

der eus produtos para outros 
países Pas io, estamos levam 

nado Cos Mata Ratinho Jo 
do no Palácio Ipiaçu. El 

cabém ser or da mi, 
O embaixador dos Errados 

Acabe Unidos no Bras, Sah 
Ana comemorou popa 
potencial comercial da relação 
te oportunidade de impulsionar 
cado Ares Únsos o Franá 
Alm da pacipção da semana 
do Fran no avião brado 
meses, o que estende as oportu: 
idades de contato entre as co 
munidades”, ressalenu. O di 
mata participou do lançamento 
por vidcocnferência, 
RODADAS DE NEGÓCIOS 
Asrodadas de negócios do Pa 

raná Business Experience serão 
realizadas nos dias 11 e 12 de 

tubra com potencias imee 
sados, como fundos de inv 
mentos, empresas imternacionass 
e traders. Na programação, elas. 

(20) de Lamento da Basie Esperem ado Baba EN ic te Ta Cora Eaba NEN apo Dai 
são divididas entre setores estra- para fazer negócio For iso, ao Além das empresas interessa 
tégicos para o desenvolvimento . mesmo temps em que estamos . das fazem parte da comitiva oito 
sustentável: automotivo, agrone- a hastória do Paraná na. cidades Fonta Grossa, Cascavel, 
gócio alimentos e bebida, papel exposição, nós planejamos um. Toledo, Foz do Iguaçu, Guarapu 
madeira e celulose, bem-estar € . evento paralelo muito ousado em. ava, Londrina, Maringá e Pat 

informação, além de uma agen- sas, investidores e tesão oportunidades específicas 
da específica para os municípios. ovas conexões de m 
"O evento principal é a Expo do Bekan, dire tencal 

Dubai 2020, Trans ass Invest Paraná, aut A prefeita de Ponta Grossa, 
me o Pavilhão do Braal durante . vel pela ponte com a ceganização — Elizabeth Schmidt, restaltou que 

semana. Mas estamos indo. do evento, eta pela Apex Brasi é uma das primeiras gran 

PRESENÇAS 
Compeceram do evento o we governador Dare na; o diretos superintendente da Rede 
e eau o Sa (e da CC, Nro Org (pi A screárs e 
mento) Sando Alex (infraeeruura e Logica) e Múcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo) Giancarlo Rocco, diretor de Belações Internacionais e Institucionais da Invest Franá, 
pede do Sines Co Sb o pd Tea. age Caso Cute 

do Como Estadual de esovmento Em Sc do aan (Cas; Le 
Fagundes, coordenador do Grupa de Tebalho Ferrviái do Paraná; mando Fara, 

dim o DER ER Be da Sie, trafico do BRDE Ls Fermando Caes 
Cad fe qe o Eni no Re ou Re ae pe de E caldo no o ame 
“xada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, Paulo Rebello, os deputados estaduais Artagão Junior, 
“Alexandre Amaro e Dr Bait os prefeitos de Maringá, Ulisses Maia, e de Esta Braco, Robecm 
rr de Ano ita de e is Hd A A o pe 
Federação da Associações Comerciais e Empresas do Estado o Paraná (Faca), Fernando 

sais Cc um ge dl cas dE lo do car donas ae 
De forma virtual também | es ares apdermgninao Sa E Bo Pino diplomata. 

AS siendo Selo ER Vi qu 

unidades do município 
tar ao mundo, "Somos 

grande produtor de grãos, 
comércio forte, serviços e 

indústrias de ponta. Acredito 
que, nessa retomada pós-pande 

cial para mostrar isso ao mundo”, 
dis 

AGENDA 
À agenda oficial da comitiva. 
começa no dia 9 de outubro com 
um encontro com o embaixador 
brasileira nos Emirados Árabes 

jnidos, Um dia depois será a ce 
riménia de abertura da semana 
do Paraná no Pavilhão do Brasile 
a primeira apresenta 
táuldeproção mapend que 
integra a programação do Esta 
do 

dias 11 é 12, no hotel 
Crawne Plaza, serão realizadas 
as rodadas de negócios. Na se 
quência, ao longo dos dias 13 e 
14, estão prevastas visitas a ou 
tros pavilhões da Expo Dubai, 
além da participação no evento 
internacional Global Forum 
Africa, que reúne investidores. 
de diferentes países africane 
Já no dia 15, a agenda é de ne- 
working nos pavilhões da Expo 
Dubai, 

PAVILHÃO DO PARANÁ 
A Expo Dubai 2020 será real 

e 31 de março de 2022, e terá 
como tema a fase “Conectando 

ntes, Criando o Futuro”. Os 
países participam com pavilhões 
que tepresentam suas 1 
dlvdidos em três distritos: Opor 
tunidade, Mobilidade e Susten 
tablidade 

O Pavilhão do Brasi, que in 
rea da sustentabilidade 
O metros quadrados. O 

Paraná será o primeiro estado a 
assumir o espaço brasileiro na 

a, que tem como objetivo 
ar o desenvolvimento tec 

nolágico dos países e discutir as 
perspectivas do futuro da soci. 
dade 

conceito da exposição pa. 
randense é batizado de “Wow! 
AU Around”, frase em inglês 
equivalente a “surpresa por toda 
parte” e que sugere às diversas 

s de encantamento que o 
ado pode proporcionar a 

hece 
toma forma através de 

petáculo artística dividi 
em 18 atos que englobam 
erentes aspectos da hustéria 

A história começa com o des 
cobrimento do Paraná através 
da Litoral, e segue de Leste à 
Oeste, do Porto de Paranaguá 
às Cataratas do Iguaçu. Assim, 
os atos do espetáculo destacam 
diversas qualidades do Estado, 

a natureza, cultura, in 
dústria, agronegócio, indás. 
tris, logística, educação, entre 

“Além das empresas interessa 
m parte da comitiva oito 
Ponta Grossa, Cascavel, 

do Iguaçu, Guara 
Londrina, Maringá e Pato 

Lançamento contou com. 
esença de representantes de 

alguns municípios 



Está ainda mais fácil 
regularizar suas dívidas 
coma Prefeitura. 

FORMA 
DE 

Avista 
Em até 3 parcelas 
Em até 6 parcelas. 
Em até 12 parcelas. 
Em até 18 parcelas. 
Em até 24 parcelas 
Em até 30 parcelas 
Em até 36 parcelas 

E il 

Leilão de inservíveis 
foi promovido pela 
Prefeitura de Pinhais 
Processo foi realizado de forma online e o 
valor arrecadado poderá ser revertido para 
a compra de novos equipamentos 

A Preetura de Ph sesizou lilo para a vendo de 
inseri muctas. O proceso ot oganizado pela Com 
são Permanente de Bena Moves, compuata pelos servidores 
Sandro Muscio Vis, Cio ui de Sue, Devi Siva de 
Ao Michel Matra d Sa Jo Leda Sa, oa Caros 
Cclaço, Cs Antena do Santos é Luciano Alexandre de 
Beto. Mo toa! focam ofertados 21 lotes de diversos artigos, 
entr encho, norma pre uados, máquinas, ve 
doe camunhões entre cur 

Do aco como petidete da 
Vick, o elo, que desta vez fe 

do, Sandto Marcio 
deforma cane, 
nstado com mai 

bm ds outro serndoes ends, fez dese pecetão um 
dos mad ste acoes pólio nos times aos”, ta 
O ate Ildo estavam em de, eo leio per 
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Homenagem 

Participar pandas elebração lc tan tes do Esta m árbi poe 16 atietas conquistaram medalhas, 
o pre grama Geração O a lim pis, rslicado plo o Gon joverno do Estado, o Parecia o da Copel 
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