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JORNAL Metrópole 
Uma das mais esperadas obras do Norte 
paranaense saiu do papel: a duplicação da PR-445. 
O governador Carlos Massa Ratinho Junior 
assinou nesta quinta-feira (16) a autorização para 
o contrato da duplicação do 
vai de Mauá da Serra ao di 
Londrina. À assinatura fe 
evento em Tamarana, uma das cidades que será 
diretamente favorecida pela obra 
Não era possível que Londrina, a segunda maior 

cidade do Paraná em população, com uma economia 
“muito forte, não tivesse uma ligação duplicada 

com Londrina, 
se falava, que 

ordem de serviço. 

Empreendedores de São José dos Pinhais 
podem contratar crédito com juros mais baixos 

Na manh desta quar 
teia (15), a prefeita de 
São José dos Pinhais 
Nina Singer, acompanha 
da de representantes da 
ACIAR, SEBRAE, SJProp 
pera, GARANTISUL, o 
vice-prefeito Profemor 
Asi e o secretária de In 
dôstria, Cométsio e Tur 
mo (SICTUR] - Adriano 
Melim, teuniram-se para 
ainar o Termo de (oo 
peração Técnica do Fun 
do Aval da Prefeitura O 
referido Fundo tem por 
objetivo, apotar os empre. 
endedares do municipio a 
fim de facditar o acesso ao 
ccédito com tasas de ju 
os reduzidas Página 4 

Programa de Transferência de Renda di 

fará à entrega do benefício do Programa Estadual d 
Tranferência de Renda - Comida Boa, at o pró 
0 de dezembro. Os cartões serão entregues nos CRAS 
do municipio € à lista de beneficiários que fo 
emplados está disponível para consulta nestes locais c 

Soci 
msentos do Programa Aunlio Brasi. 

ADIPR, 

A Agência Nacional de Vi. 
glância Sanitária (Anvisa) 
ãutorizou à aplicação da 
vacina da Pfizer contra a 
Covid-19 em crianças de 5 

Quem quer comprar presentes e lembranças com o charme das lojas &Curitiba"Sualinda agora tem mais: 
uma opção. Foi inaugurada, nesta quarta-feira (15/12), a primeira loja da rede em um shopping center. não pila soma que idem 
Localizada no Shopping Estação, no bairro Rebouças, a nova loja tem 40 metros quadrados é fica so lado ties para adutios 
do Museu Ferroviário, uma das atrações turísticas da cidade Pági 



Seo. 7 e De e 

AGRICULTURA om 

Piso da educação 

Homenagem se deve ao trabalho pela garantia da sanidade anima! do rebanho, especialmente às ações 
que ajudaram a elevar o status do Paraná à área livre de febre aftosa sem vacinação 

homenagem, h mémio Partidoalado 

Associações municipais 

“Ordem de Deus” 

IDRPARANA Emjogo 



Duplicação da PR-445, entre Londrina e Mauá 
da Serra, sai do papel após décadas de espera 

PRESENÇAS 

Com roda-gigante e volta de voos internacionais, 
Foz do Iguaçu reforça retomada do turismo 



Cem silo rc, ma capactação ve 
em novembro, com equiper de atendimento et. despida de São Joe dos Pb, implantou no ri 

namento ds equipes, exratégas par o alnhamen. to de cetivos é enoços que desenvolvem metas de diapeíção para o lena oeanizacional adequado em 
cmipe o ioetng. 
do cd temem op ração pu o o edment pra Cet), a eupe também om coputadas para 
o Debian plestndimeno que lei mútido, Teconhecamento, melo dos procenos e protocolos vazados, além da fe, eções, puts, componen- 
de, tapas e cias aplicada 

o, o operação pr onpldar Ouro tema abodado, na capseiação, o eo. 
asecimento de ama de fogo em posse de vítima na aba a Sp DR Ts 

Tato 6 manejo de segurança. quanto o aco cnamento  tranapote de ama de Fogo também fo rum demcetrados Além du, à captação ada cientações abre armazenamento, egito 
entrega d ema do atodades tespodveia. 

EA 

TEMOS O MELHOR PREÇO! 
Por causa das reformas no local, o descarte de 

inservíveis” no Guatupé está sendo fito nos seguintes. 
endereços 

3983-6650 - 3024-6766 
3937/35 14927 
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Com 68% dos industriais otimistas, Fiep divulga 
balanço do ano e expectativa do setor para 2022 
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BRDE 

Final 
[did oda] 

15/12 
qua 

16h 

Pego 

Em “Final Pitch”, startups aceleradas 

pelo BRDE Labs apresentam soluções 
As nove finalistas escolhidas pelas empresas foram Angelus - Agidesk, Agrocete - Área 
Argumented, Coop Agrária - Digitalk, Ibema - Logreversa, Furukawa - James Tip, Enaex — 
Specrux, Doce D'Ocê - Optime, Leciair - Seek e Vetore — Checklist Fácil. 

, acao pd a 
do BRDÊ Pu anal 

TRA DE RECENT EUA ERA ua Po Sa ta a O RE 
BALANÇOS 
ATAS - EDITAIS ARRAES E UIGENÇA DE STALAÇÃO ATO POSTO CAMPO COURO LIDA. CA 9343710048 rs 

3 inção pes mc mp eus 

SONIA DE REGUERNENTO DE RENEVAÇIG EA 
UceNçA De OPÇÃO 

AUTO POSTO CURTA MASTER LTDA, CM, 774704146, ra 
ld que va eu à Sc Mc de oo Ar e Cota 
EA, a Reevião da Leça de Opção pa condi ti de 
comb res ae de Nico eo de men 
to MONTERO OX INHO, Ei Ca PR 

AUTOMÓVEIS UTILITÁRIOS, 
MOTOS, CAMINHÕES E DIVERSOS. 

TONA DE RECENMENTO DEUEEICADE OPERAÇÃO 
AUTO POSTO CURIA MASTER LTDA, CNP 1787 67806146 ima 
útis que eta da Ses Mi do o ni Cn Ba, a Lia de Oração aa combo van de combses é 
docas srs de braão, ja de comenca, Tceça de 
ção SB o ade 221, 
TOURO, 8. Cu PR 

SINUCA DE RESUEANENTO DE RENOVAÇÃO DK 
ICB E OPERAÇÃO 

AUTO POSTO NARECHAL BA, CAI! TRL, pc e 
E gut à Seca meça de o Anna de Cats SMA 
eo d Lança de Canção pur como e de comu 
Lele, ss de bricção. a de comeca ra à 
MOEL HEAR Guia Ca 5% 

MADE RECENMENTO DE CENA DE GPERAÇÃO 
AUTO POSTO MARECHAL 8. CPI: 30 ta já e 
reed Seta ci e edad ata UM Leça 
de peço pu como ssa de comb  Licats, cega 
lação ta decr, ço de Oeaçãoº 2º com 
aC od A MANEL RAE Ee 

SON DE REGUERNETO DE RENOVAÇIGUA 
LicaIçA e oreRação. Alo Ponto Sa tas Lda HP 874244 ma cs us 

reger à Secr Mace de Mt Ant de Ce - St 
Reação de La de Oeação pt coord cotusões 
lets, eae se Ltcação 0 de cnenáca, ssa a sã 
Exa ad nda, Ca 



Curitiba ; 

$83-| 
Sos 3 1497 



Um programa do Governo 
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ÁGUA SOLIDÁRIA SANEPAR 
* 360 mil famílias beneficiadas 
* R$ 275 milhões por ano 

O Governo do Estado está levando água para quem mais precisa. 
E o Paraná Solidário ainda conta com o Energia Solidária, que 
garante eletricidade para 336 mil famílias, e com o Cartão Comida 
Boa, que auxilia na renda de mais de 90 mil paranaenses. É assim 
que estamos ao lado do povo do Paraná: com um governo humano 
e próximo de todos. 

Tereza de Jesus dos Santos 
Benefciária do Agua Solidária 



ALE ATAS- EDITAIS 
TEMOS O MELHOR PREÇO! 

o logo do ano, o Poder Legisttino também realizo 120 sesões ordinárias, 29 extraordinárias e 104 ausências públicas 

Deputado Ari o (ED, Css da Pt Fnlancnts ré eai da 
Paran Cris: Dia Peter ral 

TCU notifica autores do 
projeto de pedágio do 
Paraná por graves falhas 
Não mo surpreende essa decisão do. - 
Tribunal de Contas da União, diz vacação ctcrn na reuse jr ra se 
coordenador da Frente Paamentar. | 1 socios Lepssma vce 

O Trtunade Contas da Uno (TCU) ? sdeniicou versa fabiana documan. 
tação sebre o novo modelo e pego, cidporado pa Gover ro eder em par Seria com a Governo do Estado do Parana o 

nconrências dese modelo da podôgio | “7a: vra pesei nad E eee ini gta dna da psdb | rãs de per e rea es em tapa a qa emo 

sc ares tab am — Bl Vermelho. da deputado Ale Claro (PT. | macescspo ção panda ma ct e Ce 

da pa mus em tação ola domitca 

prod Provincia Sec do Edo 

a peuip Mola do TOU, por amem. | 4 do Pr Ena em 251 tem sera E co. pa ar re que Coe mc. SN de aa comando a Pelo a Ao denis a minas Combstus é E 

de ed e dot — veta 

aeb lost 201 

no, a nova geação ele age em 
e ro pl destro, Per Edo Caran 

Segundo 

ADIPR 
Associação dos jornais 
e Portais do Paraná 
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* CMC homenageia 150 anos da 

imigração polonesa em Curitiba 
A Braspol, entidade que representa a comunidade 
brasileiro-polonesa, recebeu votos de 
congratulações e aplausos do vereador Tito Zeglin 

Em sessão extraordinária, CMG vota 
regularização do Memorial de Curitiba 
A extraordinária foi convocada para esta sexta-feira (17), às 9 horas. A compra dos lotes da 
Memorial de Curitiba, da Casa Culpi e de bosque nativo sairá por R$ 4,8 milhões 

ÉMELHOR O 
Go MERAR 

RTINHO N 
PANDEMIA, COM PISCINA 

5 quartos, 4 banheiros, 
sala, cozinha, 
churrasqueira 

em 

e % 'Fonpes=3332:3194 

O atdb | 



Governo Estadual 

Estado e Klabin assinam convênio 
para investimento de R$ 450 milhões 
em infraestrutura nos Campos Gerais 

Termo das obras de infraestrutura, assinado nesta quarta-feira (15), é fruto da parceria público-privada com crédito presumido de 

[m ICMS. Obras ficarão concentradas nos Campos Gerais. 
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AGORA COM | 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 

CIRCULAÇÃO DIARIA 
EM TODA REGIAO METROPOLITANA |: 

DEVE) 
altar do [SB odol 

BALANÇOS 
FPP: ARE 


