
Com ampliação do Hospital Juarez Barreto, 
Faxinal volta a atender partos e cirurgias eletivas 

De cara nova: diversas ruas de São 

José dos Pinhais recebem melhorias 
Dando andamento sobrar de elsidade Infraestrutura 

ue emo acosecendo por toda Saad, areia Bo Joe 

dados e também para propor 
csonar mais molidadeem São 
José dos Pinhais. Pensando. sempre em uma cidade cada 

ressaltou a importância de vir 
tariar a cbr e asim gata 
tir que a população receba um 
serviço de qualidade 

Nova fase do programa de recuperação 
da malha viária alcança mais 81 km de ruas 
O programa de recuperação da malha viária de Curitiba progride dia a dia iniciadas em 2017 pelo prefeito Rafael 

ilômer Greca, as ações já cobeiram com asfalto novo 650 os de ruas nos irros de todas das regiões da cidade. 

Câmara Municipal oferece aos curitibanos”, disse o prefeito 

Alunos das escolas 
municipais recebem 
certificação do PROERD 
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5G no Paraná 

PARANÁ 

Projeto de lei que propõe a criação do Programa de Ests- 
“ul à Implantação das Tecnologias de Conectividade 
Mável no Paraná tem parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCN) da Assembleia Legislativa 
A proposta é de sutoria dos deputados Luiz Claudio 
Romaneli (PSB) e Tião Medeiros (PTE) e do ex-deputa- 
do Emerson Baci (PSL). Segundo autores, a iniciativa é 
Juma forma de incentivar os municípios 2 adequar suas 
legislações ea infraestrutura urbana para receber servi- 
cor de telefonia e transmissão de dados em 4G e SG que 
começarão a ser implantados em 2022. Página 2 



ADIPR 

Fórum debate investimento em novos mercados e 
produtos para impulsionar erva-mate paranaense 

O assunto esteve em discussão nesta quinta-feira (16 no 10º Fórum Institucional da Cadeia Produtiva da Erva-Mate, no 
câmpus da Universidade Estadual do Centro-Deste (Unicentro) em Irati, no Centro-Sul do Estado. 

POTENCIAL 

Indústria do Paraná pretende 
ampliar investimentos em 2022 
p 7» ati, 
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PINHAIS =icimscoincoriin 
de prevenir o uso de drogas 

Diretoras de Escolas e Gmeis são empossadas para a gestão 2022/2024 
A eleição para escolha das novas diretoras aconteceu no final de novembro, sendo eleitas 43 gestoras para as unidades de ensino do município 

Nota oficial - área do Autódromo [o 
Quanto à área do Autódromo, o Município de Pinhais esctarece que pe É ao - 

priedade particular, sem qualquer interferência da e e de 

seu funcionamento o Lerqese nd 



Metrópole 
Um único momento de beleza e amor 

justifica a vida inteira. 
Rubem Alves PALA 
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Como 
prevenir 
o contágio 

Lave as mãos com Cubra o narize 
águaesabãoou boca ao espirrar 
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 SUEITO” A MUDANÇA EM PUNCÃO DA EONÇÃO DAS NOVELAS) 

MALHAÇÃO 

NÃO HÁ EXIBIÇÃO 
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For Christ 

Governador sanciona 
Orçamento do Estado, 
que será de R$ 54,6 
bilhões em 2022 
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Prefeitura faz 
memorial e inaugura 

Nova fase do programa de Parque das Pedreiras 
recuperação da malha viária , Jaime Lemer 
alcança mais 81 km de ruas 

EM TODAS 
AS REGIONAIS 



CLÍNICAS CREDENCIADAS. 
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Líderes do Governo 
e da Oposição 
destacam trabalho da 
Assembleia em 2021 
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BALANÇOS 
ATAS - EDITAIS 

TEMOS O MELHOR PREÇO! 

Comissão mai importante da Assembleia teve teca de comando e retomada das sessões no modelo brio 
ação de muitos projetos relevan 

Vários deles com impacto importan. 
dos paranaenses e servidores 

so do salário 

a carreira dos professores, que 
para múm é importantísimo e tivemnor 

udade de discutirmos bem”, citou 
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e Portais do Paraná 
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CâmaraMunicipal 
CURTITIBA 

Além da mensagem de fim de ano, o arcebispo se referi à sitração dos indígenas acampados em Cartita. 
Na Teituna Livre, Dom Peruzzo fis solidariedade em meio à pandemia 
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Câmara aprova prazo maior para 
multas da pandemia; projeto 
segue para sanção da prefeitura 
Ma votação em segundo turno, os vereadores ratficaram a 
aprovação do projeto que deixa para 2023 0 pagamento das 
mulas da pandemia é mais sete projetos. 
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Vida 5 quartos, 4 banheiros, 
sala, cozinha, 
rresquelra 
e garage 
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