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feira",06de oorembro de 2019
do Senai do Paraná, promove a 11'dição do Mundo Senai nos
dias 21 e 22 de novembro. 0 encontro oferece oficinas, palestras,
workshops, feira de profissões e orientação profissional,
Q~uarta

Conservação
PR-092, entre Jaguariaíva, Arapoti, nos Campos Gerais, até Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, passa por revitalização executada
pelo DER-PR. Mais de 82 mil moradores das três cidades serão
atendidos com as melhorias. "As três cidades vão poder contar com
uma rodovia em melhores condições para escoar sua produção,
principalmente de soja, trigo-e milho, sem falar em suas criações
de aves e rebanhos de suínos e bovinos", diz o secretário Sandro
Alex (Infraestrutura e Logística).
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Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente
em 22 jornais
ciados. Saiba mais em www.adipr.com.br

e portais asso-

..
se concentra em Curitiba (458
armas), seguido po&j4jl~
Iguaçu (QP~Iscavel (178),
Londrina (142), Ponta Grossa
(127), Guarapuava (148) e São
José dos Pinhais (98).
Para o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, o grande número de
apreensões é resultado do trabalho integrado desempenhado
pelas forças policiais estaduais
no combate ao crime.
"Quando apreendemos uma
arma de fogo, evitamos que seja
utilizada em outro crime, o que
fez reduzir os índices de roubos

e homicídios no Estado, por

exemplo, neste ano. E a melhor
maneira de tirarmos armas das
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EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÁO
PREGÁO PRESENCIAL N'46/2019 —HUOP/UNIOESTE - Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de Fraldas e absorventes
descartáveis 'para consumo frenquente no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná — HUOP. Protocolo dos envelopes atá 26/11/2019 âs 09:00 hs, no
Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves, 3224, Bairro Sto. Onofre, CEP
85.806-470/Cascavel-Pr. Abertura: 26/11/2019 âs 09:30 hs, na sala de
N'47/2019
Licitaçbes
do
HUOP.
PREGÁO
PRESENCIAL
HUOP/UNIOESTE - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição
de Cateteres para uso em Hemodinâmica para consumo frenquente no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Protocolo dos envelopes atá
21/11/2019 âs 09:00 ha, no Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves, 3224,
Bairro Sto. Onofre, CEP 85.806-470/Cascavel-Pr. Abertura: 21/11/2019 âs
09:30 ha, na sala de Licitaçóes do HUOP. PREGÁO PRESENCIAL N
048/2019 — HUOP/UNIOESTE - Objeto: Registro de preços para futura e
eventual
aquisição de Materiais e ferramentas
para manutenção
de
equipamentos para consumo frenquente no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná - HUOP. Protocolo dos envelopes atá 25/11/2019 âs 09:00 hs, no
Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves, 3224, Bairro Sto. Onofre, CEP
85.806-470/Cascavel-Pr. Abertura: 25/11/2019 ás 09:30 hs, na sala de
Licitações do HUOP. Inf. Complementares: Com. de Licitação, Fone: (45) 3321.un'
5397, ou nos si/es
te.br/huo
ou
ras ar na r ovbr.
Cascavel, 05/11/2019

