
a SA! 24 otra Quarta-feira de Maca R4258 

vendo libera recursos para plaldias 
entrada da casa de 4.785 famílias paranaenses 

O governador Carlos Massa Ratinho Junior 
assinou nesta terça-feira (23) a liberação de mais 
R$ 71,7 milhões para o programa Cas 
Paraná, que financia o valor de entrado 
moradias a famílias com renda de até três salários 

Ação de Guarda Responsável: 
orientações, vacinação é 
microchipagem gratuitas Secretaria de Saúde de SJP realiza reunião 

para apresentar trabalhos realizados 

ias de Saúde é de 

PELO 3 ADIPR 
EITA e 

Comida Boa 
O governador Ratinho Júnior anunciou que o programa 

2020, como benefício emergencial no início da pandemia 
de Covid-19, À lei que institui o programa Comida Boa 
foi sancionada em outubro. 

Crianças do Cajuru se encantam com 
atrações do Natal na Rua da Cidadania 
Cerca de 300 crianças de sis escolas da Prefeitura na Regional Cajuru acompanharam, nesta terça-feira (23/11), a 
programação especial do Natal 2021 para os huirros. O evento aconteceu no ginásio da Rum da Cidadania próximo 

dambientais “Este é um Papai Noel muito amigo da ecologia”, observou o prefeito Rafael Greca 
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Governo Estadual 

Paraná tem 16 cidad 
entre as 100 mais co 

Competitividade dos Municípios que 
pela primeira vez inclui a alisa de 

Govemança Ambiental, Social 
Corporativa e s Objetivos do =: : 

Desenvolvimento Sustentáveis (008) 127725 4 
dos municípios brasileiros, oi + e<i 

divulgado nesta segunda-feira (22) 7) 
pelo Centro de Liderança Pública. 1 

(CLP), em parceria coma platafoma 
Gove 00 Sebras 

SUSTENTÁVEL 

Trabalho portuário foi tema de evento no Paraná 
que contou com a presença de ministro do TST 



Obras da Ponte 
da Integração Brasil- 
Paraguai atingem 
73% de execução Governador libera recursos 

para subsidiar entrada da casa 
de 4.785 famílias paranaenses 

A Bote da Interação Brel Pagan em 79%. 
concluída. Esta nova obra vai gar Faz do Iguaçu, na 
tegião Oeste, ao município de Presidente Franco, no 
pais vizinho, com uma extensão de 760 metros e um. 
vão livre de 470 metros sobre o Rio Paraná. 
Na raseia, com o mastro principal já Ega ap de pn A Sei e e e 
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aequo pum opera - 
musicímios ' A equipe de engenheiros do DER/PR responsável 

ima das Const eensdade Fed do o Crande do Sl AC: 1 UFRGS), onde tram fetos o enaicr de tnel de 
E vento com pros da ont da Inteiação A equipe acompanhou uma demonutação dos exatos, cio letivo é aval a ação do vento em 

dliccentes velocidades « ângulos, e como a obra se A) compettáapós er conclua, ando propos 
AA SMECORAS em ecala reed, da ponte intéra e de Uma seção 

DAS CONSTRUTORAS | o abuleir. Ensaios temelhantes ao feias com 
maquete eletrônica, mas os ensaios com túnel de ven- 

A - to são condados ando mas preco R 
Cambé, 1 A protótipos simulam a masãa e resistência dos. 

M “materiais empregados na ponte, sendo equipados com, 

o —) a rt rea 
como rumerma ir arara RE a an ear 

PERIMETRAL 
PRESENÇAS Na rodovia de acesso entre a ponte e a BR.277 fo- 

ram executadas mais estacas raiz nos viadutos da 
a z “Avenida General Meira e da BR-469, enquanto no vi- 
E aduto de acesso à fonte Tanctedo Neves os encon. 

= alia c tos estão concluídes, e prontos para receber as vigas. 
time Da da Também começaram 
pende - : da de open jade a Foco 

ç : E Argentina. 



SEMUTT promoveu evento em alusão ao Dia 
Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito 

ves AVISO 

COLÉGIO ESTADUAL 
ARNALDO JANSEN 

A E: Ni a 
983:6650 - 3024-6766 
99973-1492 
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Metrópole 
O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. 

Aristóteles 

O que é coronavírus? 
PEER 

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

36 
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SERVIÇO DISTRITAL DE UBERABA 

Ação de Guarda Responsável: orientações, 
vacinação e microchipagem gratuitas 
Desta vez, os serviços serão oferecidos na USF Jardim Karla 

como Leio Gil Clio Cesar Nas 
AO cu meninos comôr 
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[STS Curitiba 
Quarta tem estreia do balão 

do Botânico e do Natal 

sustentável da Santos Andrade 

RD ctrópoie | 7 | 

Atrações de quarta-ei- 
ra (24/11) do Natal 
Curitiba - Luz dos Pinhai 

CONFIRA A PRO- 
COMPLETA. 

NO SITE 



O Em, aa segmento já é de mais de 3%, considerados 

Compagas supera marca de 50 mil unidades 

residenciais atendidas com gás natural no Paraná 

O rçarmanto Somilian / TA 
di RECEITA: 3,500 paaí, AlunegeR == 

2 Mom 
Prim ama ceS= 

“A 

LEILÃO EXTRAJUDICIAL «5 Santander 

megdcilões 

(O (11) 3149-46 

www.megaleiloes.com.br 



* parcelamento de imposto sobre psi 
Projeto do Executivo visa institui um programa de divisão incentivada de débitos fiscais relativos ao ICMS 

Violência doméstica o 

mão onça a venho Abe Copoe 
[a ed bra 

Beto Capeleito é 
homenageado na Alep are 
por suas canções : o tar 
sobre o Paraná fer Tie 
Atita tem mais de 100 músicas inspiradas nas. esposo ad 
belezas do Paraná, a valor da nossa gente, as lutas, bao 1 pop 

ia em receber homenagem e a estado que tanto ama É 4 

“Cslamidade Pública 

apela aprendeu em ada to de gula dead Co 
me pl foram fundadores de uma cdade do Porcest de pd 
Ouesthea do Norte Meu ar começou à pasar pasa cs 

gra - Nscido em Quencaa do Nocte, Albeto Capelo = conhecido cmo Beto Capeto - E dentita é 
tem uma trjetóia de mais de vinte ana na cultura p earansensa E autor da canção que ala soe ou 150 ac E bm 
A emancipação polca do estado (comemorada em 2003) o 
de outras ccmponições que retrata todas a cidades do Para lutas, alega é lamentos de sua gente Ho eta nojo d 

Redação Gina 

Poe Thiago Alonso, 

ADIPR 
Associação dos jormais 
e Portais do Paraná, 

Valorize o comércio local, 
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CâmaraMunicipal 
CURTITIBA 

Vereadores elogiam 

imagem de Curitiba em 

Moradores e comerciantes reclamam do desrespeito à Le do Since autos. EVENtO internacional 
oroblems. As indicações encaminhadas ao Executivo não são 

ns da CH não hds ci: Na fot Duca Poe 
ia 
Roseane 

Câmara homenageia 
Dulcineia Novaes pelos 
40 anos de jornalismo 
“Ser negro no Brasil é resistir, é persistir, é Instr 

o, sina Ae 

(MD), Mclano Alves (Re 
lo (PTI), Tico Kuema (o) 
Me Serpa do Puto (DEM) 

ini tado 
E 

a Da da Consciência Nega, 
a do Paran 
tar aciradamente uma caga 

Se, dee comobenado poe Via Sem licusãa, 
das homenagens 4 Reviva Comunidade Cristã 

à José Eronides dor Santos 
a Exangéica Assemblcia de Des 

nato Eta (FT, que teltou ter sotdo isctiminação 
“ando fam Joé Laço 
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Line: (1/2024/6766 / 99973-1492 
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www.metropolejoral.com.br 

Jornal 
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