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Curitiba

Horóscopo do Dia

O

trajeto de bicicleta pela
ciclofaixa do Parque São
Lourenço, no bairro
que leva o mesmo nome, foi revitalizado pela Prefeitura. A readequação da estrutura cicloviária na extensão de um quilômetro no entorno do Memorial
Paranista, realizada pela Superintendência de Trânsito (Setran), integra o Plano de Estrutura Cicloviária de Curitiba.
"A revitalização faz a conexão
da estrutura cicloviária São Lourenço-Centro Cívico (ruas Cecília Meireles e Euclides Bandeira) com a Rua Flávio Dallegrave, no outro extremo do parque",
explica a superintendente de
Trânsito, Rosangela Battistella.
A mudança no caminho para
os ciclistas inclui um passeio
compartilhado com pedestres
pela calçada ao longo do alinhamento do São Lourenço pela
Rua Mateus Leme. "A boa convivência entre ciclistas e pedes-
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Estrutura cicloviária do Parque São Lourenço está de cara nova

A ciclofaixa no Parque São Lourenço, no entorno
do Memorial Paranista foi revitalizada

tres passa pelo respeito entre
todos os usuários do passeio
compartilhado", salienta Rosangela. A estrutura cicloviária continua pela entrada no parque pelo
novo acesso (ainda pela Mateus
Leme). Para melhor organização
e proteção dos pedestres, na área
interna do São Lourenço o ci-

clista pode continuar pela ciclofaixa bidirecional. Já o pedestre
pode caminhar com tranquilidade pelo passeio ao lado do lago.
"Uma faixa de pedestres orienta
o público em geral e possibilita
a um cuidado maior do ciclista
com quem estiver a pé", pontua
a superintendente.

PLANO AVANÇA
Desde que o plano cicloviário do município foi implantado, em novembro de 2019, a
malha para quem se locomove
de bicicleta na cidade passou de
208,5 km para 249,2 quilômetros.
Outros 35 km estão sendo
projetados (em desenvolvimento). A meta é alcançar 400 km
até 2025. Os projetos são definidos conjuntamente entre Setran e Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).
Na sequência dos trabalhos,
outras importantes vias terão o
caminho do ciclista revitalizado
pelas equipes da Setran.
É o caso da readequação na
sinalização existente na via compartilhada de 630 metros da
Avenida Sete de Setembro, com
o estreitamento das estaçõestubo Eufrásio Correia e Bento
Viana.

Visita à Presidência: integrantes da secretaria de Defesa Social e Trânsito
A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) recebeu, nesta quintafeira (16), a visita de Nelson de
Lima Ribeiro, coordenador de
Proteção e Defesa Civil, e Marcelo Santos, chefe de planejamento da Defesa Civil, que integram a Secretaria Municipal de
Defesa Social e Trânsito.
Os gestores foram recebidos
pelos vereadores Tico Kuzma
(Pros), presidente da CMC, e
Flávia Francischini (PSL), primeira-secretária.
A realização de ações no mês
de outubro, no qual é lembrado, no dia 13, o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, foi um dos principais assuntos trazidos pelos coordenadores aos parlamentares.
Eles também falaram sobre
ações educativas que são realizadas pela Defesa Civil junto às
escolas municipais e pediram
apoio, por meio da apresentação
de emendas ao orçamento municipal de 2022, para a aquisição de equipamentos.
Segundo Nelson de Lima
Ribeiro, o dinheiro será utilizado para a compra de estações
meteorológicas e hidrológicas,
que vão melhorar o sistema de
alerta à população para o risco
de catástrofes, como nas situações de alagamentos de rios, por
exemplo.
Ele citou ainda a necessidade de aquisição de viaturas, uma
com posto de comando, bem
como coletes de identificação e
lonas plásticas. O gestor alertou
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Defesa Civil e vereadores debateram sobre a realização de ações em outubro,
em alusão ao Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, lembrado no dia 13

Integrantes da Defesa Civil também pediram a aprovação
de emendas orçamentárias para a compra de equipamentos

que é necessária uma mudança
de cultura no Brasil, para mais
investimentos na prevenção de
desastres.
O presidente Tico Kuzma
sugeriu que a Defesa Civil venha a uma sessão plenária para
detalhar as ações em andamento e explicar aos demais parlamentares sobre as demandas do
setor para o próximo ano.
Também foi debatido sobre a
possibilidade de uma parceria
com a Escola do Legislativo da
CMC, para a realização de capacitações na área de prevenção a
desastres e acidentes.
Flávia Francischini elogiou o
trabalho realizado pela Guarda Municipal e pela Defesa Civil, principalmente em ações
preventivas, inclusive contra o
uso de drogas, e lembrou da ne-
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cessidade de inclusão das crianças, "por seu potencial multiplicador de conhecimento",
nos treinamentos da Defesa
Civil. A vereadora mencionou
a possibilidade de busca de
recursos federais e estaduais,
via emendas parlamentares, e
colocou-se à disposição para
fazer a ponte com o deputado
estadual Fernando Francischini e o federal Felipe Francischini.
Também participaram da reunião a diretora-geral da CMC,
Jussana Marques, e os diretores
de Comunicação Social, Filipi
Oliveira, e de Segurança, Reginaldo Carvalho.

ÁRIES - Assumirá com
tranquilidade as responsabilidades que forem
impostas neste seu dia.
Traçando um caminho
para vitória receberá do
astro rei toda a ajuda necessária.
TOURO - Instigará determinados indivíduos com
o seu posicionamento inflexível e por vezes arrogantes. Seguir enfrentando as barreiras que estão
se posicionando diante
de você lhe trará benefícios.
GÊMEOS - Possíveis flutuações te entediarão ao
tomar decisões, Júpiter
será o responsável por
permitir esses problemas
na sua vida.
CÂNCER - Haverá um nível de resolução de problemas muito favorável a
você para tirar proveito
de momentos aparentemente inoportunos.
LEÃO - Encontrará dentro de si uma fugaz e feroz inteligência interpretativa no que concerne o
seu ganho profissional.
VIRGEM - Determinados
colegas de trabalho irão
fazer com que tenha que
sair da sua zona de conforto. Um caos instalado
neste ambiente poderá
levar problemas também
no ambiente social público.
LIBRA - Uma forte convenção sobre o que você
necessita para agir com
desfalques financeiros
será fundamental neste
dia conturbado.
ESCORPIÃO - Pegue o
seu melhor projeto para
dar a ele toda a sua energia contida. Não faltará
ajuda neste dia, principalmente do planeta regencial Urano nesta caçada em busca de evolução.
SAGITÁRIO - A alegria
invadirá o seu dia para lhe
dar esperança e força na
ideia de superar dificuldades. Este tipo de sentimento não lhe decepcionará trará somente satisfação.
CAPRICÓRNIO - Apresentando uma personalidade forte, os momentos
mais conturbados serão
tirados de letra. O planeta marciano fortemente
proporcionará benefícios
para granjear uma energia
renovadora.
AQUÁRIO - A constelação de cão maior pode
mudar muitas coisas na
sua vida, mas as confusões ficarão por sua conta durante este momento.
PEIXES - Quem estiver ao
seu lado neste dia se sentirá muito bem e feliz de
ter você por perto. Uma
atitude voltada ao relacionamento clarificará bastante as suas oportunidades.

