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São José dos Pinhais terá a maior 
Casa do Papai Noel da história 

Cómo tema Natal Vias te de So Jot do in, 
cidade á te prepara pasa > 
Emi o Na promete no- 
vida io municpo acome a pela famosa e tradonal Elst do Papa No 

A 22º Ca do Papi Nel de São Jo ds Pinus será raio epeccul de tod ou 
temp. Com mas de 40 mil cm temporada ini no da 15 de novembro, em nova em dereço no Paque do Vinho — 
Caminho do Vinha (Rus Julio Cotar Setenareski com Rus 
Luiz Grochona). O encer mento eánodia de deem Bro. A atração er praçade al 
rmentação, espetáculos natal Do apa ps o e mu 

JORNAL 

O Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) atingiu de janeiro até 31 
de outubro a marca de R$ 1,1 bilhão em 
contratos firmados no Paraná, chegando 
próximo ao valor estipulado como meta pela. 
diretoria da região, que é contratar R$ 1,25 
bilhão neste ano. Foi o maior volume entre os. 
três estados do Sul, região em que o banco 
atua. Em Santa Catarina, os contratos somaram 
R$ 905 milhões « no Rio Grande do Sul, R$ 858 
milhões. No total, a meta é contratar R$ 3,4 
bilhões até o final de 2021 - o banco atingiu até 
outubro R$ 2,8 bilhões, “Nos foi dada a missão 
pela diretoria de superar os números do ano 
passado. E já superamos em 1: no sem 
ter terminado o ano”, afirma o superintendente 
do BRDE no Paraná, Paulo Cesar Starke Junior 
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O presidente Jair Bol 
sonaro inaugurou ontem 
(16) em Sanama a Embai 
xadado o Bal 
Esta éa pe 
um Chete de Estado bras 
leio visita a país do Ori 
ente Médio. Às duas na. 
ções já mantinham rela 
ções diplomáticas desde 
1971, mas até hoje os in 
teresões brasileiros eram 
representados pela embui 
xada no Kuwait. O Mini 
jo das Relações Exteri 

Com o projeto Destino Turístico Inteligente, que vem sendo desenvolvido pelo Instituto Municipal de Turismo, 
Curitiba foi selecionada entre os finalistas no Desafio Taristech Brasil 2021, na categoria Destino, Academia 
Empresas. A competição é realizada pelo Ministério do Turismo (MTur) e pelo Walalua Iamovation Hub (primeiro 
hub global de inovação em turismo, prescate em mais de 150 países), cm colaboração com 2 Organização Mundial 
do Turismo (OMT), agência da ONU dedicada 30 turismo, com a parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia 
Inovações e do Sebrae: 

O Dia do Diretor Escolar é comemorado todos os anos 
no dia 12 de novembro. A data celebra o trabalho daque- 

cestá em contato com a comunidade escolar 
Em virtude da importância da data, a Secretaria de Eu- 
cação de Pinhais (Semed) promoveu um encontro para 
celebrar o Dia do Diretor, reunindo as diretoras das es- 
colas municipais e emeis da cidade na ótima sexta-feira 
(12). À festividade aconteceu no Colégio Neveton Freire 
Maia, que fica na Estrada da Graciosa 
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Governo Estadual 

Frnprame Rim Viva repnvna Rin Ivaí 
Gai 220 mil GnnTanns G lamiliaris 
Programa Rio Vivo já promoveu a soltura de 670 mil 

peixes alevinos e juvenis nas Bacias Hidrográficas 
Iguaçu, Paraná, Paranapanema e Ivaí. Evento em Mirador 

contou com a participação de crianças e 200 
competidores do 20º Hally Fluvial SOS Rio Ivaí. 

A soltura de 20 mil 
dourados e 200 mil 
Iamebaris no Reio Ivaí, em 
Mirador, no Norveste 
contou com a presença de 
200 participantes do 20º 
Hail, Fluvial SOS Rio 

Vieira Sedese 
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200 VEÍCULOS APROXIMADAMENTE 

SERVIÇO DISTRITAL 
DE SÃO MARCOS 

BALANÇOS 

ATAS - EDITAIS 
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NES MS Economia 

mim] BRDE atinge mais de R$ 1 bilhão em 

contratos firmados no Paraná em 2021 
Foi o maior volume entre os três estados do Sul, região em que o banco atua. No total, até 
novembro, o banco de desenvolvimento atingiu R$ 2,8 bilhões com as contratações. Comércio e 
serviços e agropecuária são os dois setores com maiores resultados no Paraná 

Compras com cartões crescem 35% e movimentam R$ 680 bi no 3º trimestre 
Foram 8,2 bilhões de pagamentos em julho, agosto e setembro 



Governo Estadual [ESSES 
Copel e Sanepar. O espetácalo acontece entre 19 
de novembro e 18 de dezembro, sempr às sertas 

ç ; i sábados, e terá arrecadação de brinquedos Cores, hz, música, solidariedade emuitaalegiataioparte | 8 a k 
tarot do Patácio iguaça neste fim de ano. Asede do Execativo | NAVES para a campanha Natal Solidário Paraná. 

Estado será paca do espetáclo Kata do Palácio Iguaça, 
que integra a retomada dos festejos da capital paranaense e rá contr com uma série de apresentações ara 

celebrar tal e 2021. 
O evento é promavdo pelo Goveroo do Estado por meio da Secretaria de Estad da Comunicação 
Social e Colra e da Governadoria, em parceria coma Pretetra de Cuba. As apresentações, 
no estacionamento do Palácio Iguaç, começam no dia 19 de novembro é ão até 18 de 
dezembro, sempre à sextas e sabado, apart das 20. 

Oespetáculo terá apresentações da Orquestra Sintônica do Paraná e dos coras da Copel 
é da Sanepar, além de projeções mapeadas em 30 na fachada do Palácio e queima de 
fogos de ari. A previsão de duração é de 55 minto por espetáculo ea enpetaia 
é que cerca de 10 mi pessoa acompanhem as apresentações 

secretário estada da Comunicação Social e da Cultura, João Evaristo Dea, 
destaca que com à melhoria os indicativos da pandemia da Coi-19, graças ao 
avanço da vacinação as familias se preparam pra se reunir novamente paras festejos 

” 

“Depois de um longo periodo que a pandemia ns impês, em que à família precisaram 
vivenciar um ata stante. Chegou a momento de celebrar em familia e emsocindod, com toda 

3D e fogos de art como ponto de encontro para quem aguardava a retomada das celebrações. O Hat! do Palácio 
Iguaçã vai ficar marcado como o Natal o retorno e dos encontros. E nada melhor do que 
misturar a esse clima a música dos corais e da Orquestra Sinfônica. Estamos muito felizes 
em proporcionar udo iso aos paranaenses”. 

AATAL SOLIDÁRIO 
O evento é gratuito, mas o público poderá fazer a doação de brinquedos novos que 

serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social do Estado. Duas: 
Tendas da Sliariodade serão montadas no local para a arecadação dos tens. 

A ação faz part da campanha Natal Solidário Paraná, idealizada pela 
Superintendência Geral de Ação Solidária e pela presidente do Conselho. 
Ação Solidária do Paraná, a primeira-dama do Estado, Luciana Salto Massa. 
ET a 
diferença no Natal de muitas famílias paranaenses. Precisamos de 

cata doação, para que essa mobilização seja possivel”, afirma 
Luciana. “Desejamos que todos possam sentir o 
natalino e lembrar o verfadeiro sentido dessa data, onde 

e os valores falares são nossos bens mais 

projeções 

importantes”, 
) “Natal sempre lembra solidariedade, então deixamos esse 

amado para a doação de brinquedos novos. O evento é 
franco, não haverá nenhum tipo de cobrança, mas as famílias 

Estreia do espetáculo que quiserem aproveitar o esprio natalino para fazer bem 
também poderão contribuir com essa campanha”, 

acrescenta o secretário João 
Os brinquedos arecadados serão distribuídos. 

Superintendência da Ação 
então serem entregues às crianças. 

Serviço 
Data: de 191 a 1812, 
sempre às sextas e sábados 
Horário: 20h 
Local; 
Estacionamento do Palácio Iguaçu 
Praça Nossa Senhora de Salete 
Centro Cívico - Curitiba - Paraná 
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PINHAIS ESSES 
tariae Educação comem 

rado todos as anos 
bro, À data celebi 
profissional que é o responsável pela 

sm virtude da importância da data, 
de Pinhais (Se a Secretaria de Ed um dia de co 

med) promoveu um, à mim é de 
lebras o Dia do Diet rabalho 

Regesenantes de empresários a conta sindicais qe eram 
Empeço 

Pça o Conidae 17. Com à decido, 
seg mo mar de pi en do Pas 

eu peró de ua Fama Tra Ney “Os pass entraram ue ra rca tr 
de ntço pe cg a eo va. a que ato 
pa o ado” a à ng duna Eca, 
rsrs a tncada patronal no Consho 

VLORZAÇÃO 
Des 00, aro da cação o sair more 

oa do Paa empre o atada em patamares 
pera do ar ir ca. O regue 
o Esto ga o mm e act acena 
de baseado na varação do ce Naconal de raos 
ao Commdr PMPC) o a nt 

ne rig saca É uma conqusta as rabo São quaro fas sa que bene ricos 
de rs mes, abra de sro ara 
es do ae aços vender combo m 
e é murcafo abaadoe agopamáros fores 
tas da caça e posa, da prção de bens e senos 

duas ad merulenção apar 
O pio egona gre amei os abas 

de cegas quer Mm convenção u oro ce 
ve de Ea cu co ps ear nd é dolo em 

E dede Ee amb a ua ba para gro po 
ns ca jar ue ss si E gts a ce 

Publicações Obrigatórias 

Atenção! 

Contatos: Wihatsopp 11 7184-1731 PABX 11 S4g1-1321 



Movimentação pelo Porto de Antonina até outubro 
já ultrapassa volume de todo o ano de 2020 

IA 

Estado entrega 108 veículos para municípios 
da Região Metropolitana de Curiti 



Curitiba 

FIM DE SEMANA 

Festival de Empreendedorismo 
tem palestras on-line e feira no Barigui 

«SJFESTIVAL 
VALE DO PINHÃO 

(O) o) (Emanquia poDE EEN 

«SFESTIVAL 
VALE DO PINHÃO 

O SEU NEGÓCIO |) 

CAPACITAÇÕES 
FEIRA E BUSINESS 

ROUND 
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ASETRAS ma qe ted dm 
Sexa Dom - 17h à pontes india das Pere (o Feet 
Rua Júlio César Setenareski arca 
150 - Caminho do Vinho SETRAB: Av. Rui Barbosa, 9.244 - Centro 

Telefone: (41) 3283-6800 

Ff, SãoJosé 
dos Pinhais 

Ligue:(41)3024-6766 //99973-1492. |PRSrRatS fecem da seguinte forma: 
E SÍS*<«é.. IR, AR 
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Deputado Nelson Justus é 
| eleito novo presidente da CCJ 

E Parlamentar que presidiu a Comissão durante oito anos volta ao posto após 
Juíza da Vara de decisão do TSE que cassou o mandato do ex-deputado Delegado Francischini 

Adolescentes de Londrina 
é homenageada pela 

Assembleia Legislativa 
Claudia Catafesta recebeu um diploma de menção 

o trabalho de destaque realizado na. 



CâmaraMunicipal 
CURITIBA 

A proposta, de Alexandre Leprevost, amplia as exigências para a nomeação de cargos em comissão, secretários e o procurador-geral do Município 

e Ega 4 se, , 
, 

emas Se] ATITUDES QUE NÃO 
- EMELHOR [ias 

a AÓ En PRAR 
ese IPERTINH REDE “dE NDEM 
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ne HM pessoas gala nada a 
ia cosa a Participantes 

CRISE HÍDRICA 

SEGURANÇA DE BARRAGENS definição d 

COM PISCINA 
5 quartos, 4 banheiros, 

sala, cozinha, 

rasqueira O Mm 3222-2422 
e garagem, 

a AV VICENTE MACHADO, 738 

Fones [aa CENTRO . CURITIBA-PR 

ENDEREÇOS DE GRUPOS PELO SITE 
www.aapr.org.br 
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TEMVOU e PREGO, 
Súmulas 
Publicações Legais 

Concorrências 
pa de Preços 
Avi 
ip 

Anúncios - Etc. 
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