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Governo lança projeto Idoso-Play 60+
e anuncia R$ 6 milhões para
Centros de Convivência

Greca assina os novos editais
para a área cultural
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"Sua finalidade vai além do lazer, pois sua formatação lúdica agregará
ainda valores muito úteis para a sua vivência diária", afirmou Leprevost
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Máxima 26 graus e mínima
17 graus em Curitiba e RMC.
Na imagem Caiobá
Na sexta-feira, as condições
do tempo seguem favoráveis para
pancadas de chuva isoladas/rápidas (com alguns raios) entre a tarde e noite principalmente entre
as regiões noroeste, norte e central do Estado. No leste (RMC/litoral), a nebulosidade continua
mais concentrada, também com
registro de chuvas passageiras no
decorrer do dia. Nas demais regiões o sol predomina, com temperaturas elevadas. Termômetros
passam dos 35 ºC no oeste, sudoeste e noroeste do Paraná.

Foram arrecadados produtos de higiene para a Paróquia Nossa Senhora da Luz
e feita a decoração natalina em um ônibus escolar que transitou pelo município

Romanelli destaca que há várias reclamações de motoristas
que utilizam o trecho da BR-277 na descida da Serra do Mar
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Programação "Piraquara Encantada" segue movimentada
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CMC homenageia 150 anos
da imigração polonesa em Curitiba
RODRIGO FONSECA/CMC
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Deputado Romanelli cobra ação
contra concessionárias que deixaram
rodovias em estado precário
DÁLIE FELBERG/ALEP

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) recebeu, durante a sessão plenária dessa quarta-feira (15), dirigentes da
Braspol, entidade que representa a comunidade brasileiropolonesa no país. Por iniciativa de Tito Zeglin (PDT), eles
receberam votos de congratulações e aplausos em homenagem aos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes poloneses a Curitiba. "Justificamos a homenagem à Braspol
pelos relevantes serviços prestados à comunidade curitibana, em alusão às comemorações dos 150 anos da chegada
dos primeiros poloneses à Curitiba e também ao Paraná. Ao
longo deste ano, a Braspol já promoveu diversas atividades
para enaltecer o sesquicentenário da imigração polonesa",
afirmou Zeglin, destacando missa celebrada pelo arcebispo
Dom Peruzzo, na Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz,
em outubro.

Alerta do TCU sobre novo pedágio
atende interesse público, afirma Romanelli
O Tribunal de Contas da União (TCU) notificou na quarta-feira (15) a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) para corrigir falhas no processo licitatório do programa de exploração de rodovias do Paraná. Para o TCU,
faltam informações sobre obras não executadas ou em execução, estudos atualizados do fluxo de veículos em razão
da ampliação da malha ferroviária e dados mais conclusivos em relação ao formato do leilão.

Na Tribuna Livre, Dom Peruzzo
frisa solidariedade em meio à pandemia
A Tribuna Livre da sessão plenária dessa quarta-feira (15)
recebeu o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom Peruzzo, que falou dos desafios enfrentados em função da pandemia e transmitiu mensagem positiva para 2022. Dom Peruzzo veio à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) pela segunda vez no ano, desta vez a convite de Tito Zeglin (PDT).
"Acompanho os movimentos da Câmara. Com todas as diferenças, a despeito de debates, não se observa situações
de ofensas, agressividade, desrespeito, como se vê em outros ambientes. Meu reconhecimento pela civilidade com
que se exercem os mandatos", iniciou Dom Peruzzo, saudando aos vereadores.

Paraná agora tem Rota do Queijo
É do interior de Dois Vizinhos que vem um dos queijos
premiados do Paraná. Em 2019, no Prêmio Queijo Brasil,
em Florianópolis, o queijo colonial produzido na comunidade de São Francisco do Bandeira recebeu medalha de prata
e encheu de orgulho o casal de produtores Eliane e Gilberto
da Silva. Tamanho reconhecimento rendeu a inclusão da
propriedade na Rota do Queijo, iniciativa do IDR-Paraná
lançada esse mês em Curitiba. O objetivo é incentivar o
turismo rural, tendo a produção de queijos como principal
atrativo.

17 de Dezembro
Dia do Pastor Presbiteriano; Dia de São Lázaro.

Romanelli destaca que há várias reclamações de motoristas
que utilizam o trecho da BR-277 na descida da Serra do Mar

O

deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB)
disse nesta quintafeira (16), que as concessionárias que operavam os lotes do Anel de Integração
devem ser responsabilizadas judicialmente pela precariedade das rodovias. "A
realidade é que depois de
duas semanas do fim dos
contratos já há muitos buracos no asfalto. É uma situação absurda, que precisa
ser corrigida, com a penalização dos responsáveis",
afirmou.
"Infelizmente lidamos
por 24 anos com empresas
que não cumpriram os contratos. Cobraram tarifas extorsivas e deixaram um legado de maus serviços. Isso

se comprova mais uma vez
pela rápida deterioração do
asfalto. O Estado deve mover uma ação para que os
usuários não sejam, mais
uma vez, prejudicados", disse Romanelli, que integra a
Frente Parlamentar sobre os
Pedágios no Paraná, criada
na Assembleia Legislativa
do Paraná.
Romanelli destaca que
há várias reclamações de
motoristas que utilizam o
trecho da BR-277 na descida da Serra do Mar.
Ele lembra que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) está fazendo uma auditoria no pavimento das estradas devolvidas ao Estado. "Fundamental a avaliação da qualidade

do pavimento que foi entregue. Não podemos aceitar
estragos nas estradas com
menos de 20 dias do fim da
concessão".
A manutenção e a conservação das estradas que
formavam o Anel de Integração serão feitas pelo DER, no
caso dos trechos estaduais,
e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), no
caso das BRs.
"O Estado vai cuidar de
900 quilômetros e já está
com todo o processo encaminhado. Esperamos que os
órgãos federais, que são responsáveis por 1,5 mil quilômetros, também agilizem
os serviços", disse Romanelli.
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Em funcionamento: Quatro Barras
abre pronto atendimento 24 horas
BRUNO STIER/PMQB

Cartão Comida Boa começa
a ser distribuído na próxima
segunda-feira (20) em Pinhais

Os cartões serão entregues nos CRAS e a lista de
beneficiários que foram contemplados está disponível
para consulta nestes locais e no site da Prefeitura
PMP

Através de parceria firmada com o município de Campina Grande do Sul, PA atenderá moradores dos dois municípios

A

pós aderir oficialmente ao Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU 192), com
atendimento 24 horas, a Prefeitura de Quatro Barras
avança mais um passo importante na prestação dos serviços de Saúde: em parceria
com o município de Campina Grande do Sul, Quatro
Barras já sedia o Pronto
Atendimento (PA) 24 horas,
nas instalações do antigo Hospital Caritas e até onde recentemente funcionava a Central
Médica de Atendimento à
Covid-19.
A abertura do PA traz um
marco para ambos os municípios que receberão atendimento médico e de enfermagem gratuito na área de urgên-

cia e emergência, para adultos e crianças, 24 horas por
dia.
O pronto atendimento
também realizará pequenos
procedimentos cirúrgicos e
vai disponibilizar leitos de internamento adulto e infantil,
com suporte ininterrupto para
a realização de exames de
emergência, assim como retaguarda para internamento até
o surgimento de vaga hospitalar via Central Médica de
Leitos Estadual, ou seja, até a
transferência do paciente para
hospitais de referência, conforme a demanda médica
apresentada.
A secretária de Saúde, Daniela Ribeiro Cunha, disse que
a abertura do PA constitui um
avanço para a área da Saúde.

"Com a implantação do Pronto Atendimento, Quatro Barras e Campina Grande do Sul
passam a fazer parte do sistema de regulação de vagas, ou
seja, além dos hospitais que
já atendiam nossos pacientes,
como o Hospital Caron e o de
Campo Largo, teremos a
oportunidade de ampliação
do número de leitos. Isto é
um marco no atendimento de
Saúde", comentou a secretária.
Comemorando mais este
avanço, o prefeito Loreno Tolardo destacou que o PA será
um importante ponto de atendimento à população, em
momentos decisivos, em que
a rápida atuação médica pode
fazer a diferença no quadro
de saúde do paciente.

A lista de beneficiários é feita automaticamente

A Secretaria Municipal de
Assistência Social (Semas)
fará a entrega do benefício
do Programa Estadual de
Transferência de Renda Comida Boa, até o próximo
dia 30 de dezembro. Os cartões serão entregues nos
CRAS do município e a lista
de beneficiários que foram
contemplados está disponível para consulta nestes locais e no site da Prefeitura.
O crédito no valor de R$
80,00 é recarregado automaticamente no final de cada
mês, e a cada 90 dias, o Estado reavalia a continuidade
da concessão. Importante
destacar que não há cadas-

tro específico para este programa. A lista de beneficiários é feita automaticamente, por meio da análise da
base do Cadastro Único para
Programas Sociais e a Folha
de Pagamentos do Programa
Auxílio Brasil. Segundo o
Governo do Estado, não haverá saque do benefício, e
sim a utilização direta em
estabelecimentos credenciados. Para conferir os locais
onde podem ser utilizados e
esclarecer eventuais dúvidas, basta acessar o site:
http://www.justica.pr.gov.br/
ComidaBoa. Sendo proibida
a aquisição de bebidas alcoólicas e fumígeros (cigarro).

A programação "Piraquara Encantada" continua. Com
o tema "É tempo de abraçar
o Natal outra vez", o município retomou o calendário
natalino com diferentes
ações para envolver as famílias, valorizar a cidade e o
comércio local durante o final de ano.
Nos próximos dias as
ações serão intensificadas
com as Feiras Natalinas do
Centro Histórico e a Regional do Guarituba, Exposição
Natividade: Uma visita ao
presépio da Colônia São Roque, Apresentação do Coral

DIVULGAÇÃO

Programação "Piraquara Encantada" segue movimentada

No período natalino o Parque das Águas terá horário de funcionamento estendido até às 22h

das Águas, Peça "Cordel Encantado de Natal" no Parque
das Águas e Sorteio e encerramento da campanha "Natal Premiado 2021" da ACIAP. Além da programação de
atividades, novamente a
sede da Prefeitura de Piraquara, o Parque das Águas e
as principais ruas estão decoradas e iluminadas com
adereços natalinos. E no período natalino o Parque das
Águas terá horário de funcionamento estendido até às
22h e contará com som ambiente durante as noites de
visitação.
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CINE PASSEIO

Cine Passeio exibe Ecos do Passado
Inspirado na história real do Massacre de Kalavryta,
quando uma aldeia grega foi invadida pelas tropas nazistas em 1943. Caroline, uma advogada que representa o
Governo Alemão contra as reivindicações gregas por indenização, visita a Grécia e encontra o velho Nikolas, o
único sobrevivente do massacre que ainda está vivo.

Governo lança projeto Idoso-Play 60+ e anuncia
R$ 6 milhões para Centros de Convivência

O

Governo do Estado lançou na
noite desta quarta-feira (15) o
projeto Idoso Play 60+, com
objetivo de aproximar os idosos do
Paraná da tecnologia e ampliar seu
acesso às informações. O Governo
também anunciou a liberação de R$ 6
milhões do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (Fipar) para custear os
Centros de Convivência e políticas
públicas, que irão atender mais de 190
mil idosos em 44 municípios do Paraná.
"Esses recursos são extremamente
valiosos na medida em que o investimento será feito em ações voltadas na
melhoria da qualidade de vida das
pessoas idosas, que são prioridade
para o Estado", disse o secretário estadual da Família, Justiça e Trabalho,
Ney Leprevost.
A presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso e do Departamento da Política para Pessoa Idosa,
Adriana Oliveira, comemorou a liberação dos R$ 6 milhões.
"É extremamente importante para
o desenvolvimento da política para os
idosos do Paraná", disse. Também foi
anunciada a retomada do Curso de

AEN

Projeto Idoso Play 60+ tem objetivo de aproximar os idosos do Paraná à tecnologia e ampliar seu acesso às informações

"Sua finalidade vai além do lazer, pois sua formatação lúdica agregará
ainda valores muito úteis para a sua vivência diária", afirmou Leprevost

Smartphone, que representa a democratização da tecnologia e também
amplia o conhecimento dos idosos, facilitando contatos com familiares e
amigos, que podem participar de redes sociais.
O smartphone é uma ferramenta
fundamental para facilitar a vida de

todos, independentemente da faixa
etária. "Esse curso foi interrompido
por um período devido à pandemia da
Covid-19. Agora, com a maioria dos
idosos já tendo tomado até a dose de
reforço da vacina, eles se sentem mais
seguros para sair de casa e frequentar
as aulas", disse Leprevost.

IDOSO PLAY60+
A proposta do projeto, que é um
guarda-chuva da inclusão digital dessa faixa etária, é aproximar a população idosa da tecnologia e ampliar seu
acesso às informações e temas relevantes para o seu cotidiano e também
ao Canal Denúncias online, através de
um formulário no qual qualquer cidadão poderá fazer o registro de denúncia anônima ou identificada.
A plataforma, que está sendo desenvolvida, permite aos idosos criar
os próprios conteúdos com temas de
interesse e relevância para a pessoa
idosa, deixando-os disponíveis na videoteca do Departamento de Política
da Pessoa Idosa, da Sejuf.
Temas como viajar sem sair de
casa, alimentação mais saudável,
como evitar fraudes via WhatsApp,
além de atividade física, dicas de livros e filmes, relacionamento, entre
outros, são o escopo do projeto. "O
Idoso Play60+ é inédito e focado em
temas relevantes para a pessoa idosa.
Sua finalidade vai além do lazer, pois
sua formatação lúdica agregará ainda
valores muito úteis para a sua vivência diária", afirmou Leprevost.

O prefeito Rafael Greca assinou
nesta quinta-feira (16) os editais do
Mecenato Subsidiado 2021/2022 - categorias Iniciante e Não Iniciante. Os
editais já estão publicados pela Fundação Cultural de Curitiba e são destinados a financiar projetos culturais
e artísticos por meio da renúncia fiscal do município, ficando o proponente responsável pela captação dos recursos junto às empresas. O valor de
renúncia fiscal disponibilizado para o
próximo ano é de R$ 13.550.000,00.
O período de inscrições dos projetos do Mecenato começou às 18h desta quinta-feira (16) e encerra às 12h
do dia 25 de fevereiro de 2022.
Os editais e os links de inscrição
estão disponíveis no site da Fundação
Cultural, na aba "Lei de Incentivo". As
inscrições devem ser feitas pelo sistema Sisprofice. Dúvidas sobre os termos e o procedimento de inscrição
podem ser esclarecidas pelo e-mail
paicatendimento@curitiba. pr.gov.br.
"Quanto mais pudermos mais faremos pela arte na cidade, e em que
pese toda as dificuldades da pandemia, nossa Prefeitura de Curitiba, atra-

DANIEL CASTELLANO / SMCS

Greca assina os novos editais para a área cultural

Prefeito Rafael Greca e Ana Cristina de Castro,
Presidente da FCC assinam edital do Mecenato para 2022

vés da Fundação Cultural, agiu de forma rápida para o socorro da classe
artística", disse Greca.
SELEÇÃO
Os editais publicados nesta quinta-feira (16/12) regulamentam o procedimento para a seleção de projetos
em todas as áreas culturais previstas

na Lei Complementar Municipal nº
57/2005: Música, Artes Cênicas (compreendendo teatro, dança, circo e ópera), Audiovisual (compreendendo cinema, vídeo, internet, televisão e rádio), Literatura, Artes Visuais (compreendendo fotografia, artes plásticas,
design e artes gráficas e tecnológicas),
Patrimônio Histórico, Artístico e Cul-

tural e Folclore, Artesanato, Cultura
Popular e Demais Manifestações Culturais Tradicionais.
São admitidos projetos apresentados por pessoas físicas ou jurídicas,
domiciliadas em Curitiba, sendo que
a aprovação é limitada a um projeto
para cada proponente. Na área de artes cênicas, são aceitos apenas projetos de pessoas jurídicas, e por essa
razão é admitida a aprovação de até
dois projetos por proponente.
Na categoria não iniciante, o valor
máximo destinado aos projetos é de
R$ 158.400,00, enquanto na categoria iniciante é de R$ 79.200,00. É considerado "iniciante" aquele que não tiver reconhecimento de público e que
não tenha participado anteriormente
de qualquer outro edital do Programa
de Apoio e Incentivo à Cultura. No
entanto, ele deve possuir experiência
ou qualificação mínima no desenvolvimento de atividades coerentes com
o objeto do projeto. Os proponentes
terão até dois anos para realizarem a
captação via renúncia fiscal dos recursos de IPTU e ISS, e mais seis meses
para realizar os projetos.
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Pinhais

Para semear gentileza e empatia, Escola Elis
de Fátima Zem promoveu diferentes ações
D

urante este mês de dezembro, a Escola Municipal Elis de Fátima
Zem, unidade de ensino que
atua na modalidade de educação especial, desenvolveu
diferentes ações para semear
gentileza e empatia entre as
pessoas. A iniciativa fez parte do projeto lançado pela
Secretaria Municipal de Educação (Semed): "Solidariedade: dividir para multiplicar"
destinado às unidades da rede
municipal de ensino. A proposta foi amenizar os impactos provocados pela pandemia, buscando deixar marcas
positivas para um Natal mais
solidário, harmonioso, e claro, distribuindo amor ao próximo.

PMP

A proposta foi amenizar os impactos provocados pela pandemia, buscando deixar
marcas positivas para um Natal mais solidário, harmonioso e distribuindo amor ao próximo

Foram arrecadados produtos de higiene para a Paróquia Nossa Senhora da Luz
e feita a decoração natalina em um ônibus escolar que transitou pelo município

O estabelecimento de ensino, que fica no bairro Maria
Antonieta, promoveu nas
duas últimas semanas, sete

diferentes ações que contaram com a participação de
alunos, professores, equipe
pedagógica e direção da esco-

la. Buscando se colocar no
lugar do outro e sendo gentil,
foram produzidos cartões de
natal e entregues em alguns
estabelecimentos comerciais
próximos à escola.
Também foi realizado um
café solidário para os alunos,
criada uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas que conseguiu 400 unidades para a Casa de Repouso
Bem Cuidar, do bairro Weissópolis, sendo que o local também recebeu uma apresentação de coral composta por
alunos e profissionais da unidade. Além disso, foram arrecadados produtos de higiene
para a Paróquia Nossa Senhora da Luz e feita a decoração
natalina em um ônibus esco-

lar que transitou pelo município. Seja pela reação dos
alunos ou pelo resultado do
trabalho praticado, a ação foi
recompensadora, disse a diretora da Escola Elis de Fátima
Zem, Ana Paula Lourenço Vieira. "Sentimos que esses gestos solidários fazem muito
bem, não só para aqueles que
os recebem, mas para os alunos e funcionários da escola
que se envolveram. No final,
todos percebem que são capazes de ajudar de alguma
forma, que gostamos de ver a
alegria no rosto das pessoas
que receberam o cartão, as
fraldas, a apresentação, e,
principalmente, a atenção, os
acenos e o sorriso em cada
rosto", afirmou.

Aprovada a regulamentação do teletrabalho
e a LGPD na Câmara de Curitiba
Por 35 a 1 votos, nesta
quarta-feira (15), os vereadores da Câmara Municipal
de Curitiba (CMC) endossaram a proposta da Comissão
Executiva do Legislativo de
regulamentação do teletrabalho na CMC. Assinado por
Tico Kuzma (Pros), Flávia
Francischini (PSL) e Professora Josete (PT), respectivamente presidente, primeira e
segunda secretárias da Mesa
Diretora da CMC, o projeto
de resolução teve o mesmo
placar ontem e hoje, no primeiro e segundo turnos, com
apenas Herivelto Oliveira
(Cidadania) sendo contra a
iniciativa e com Serginho do
Posto (DEM) se abstendo de
votar. "Seguindo uma tendência mundial, a iniciativa
busca trazer para a Câmara
uma gestão mais moderna,
voltada aos resultados, ao
mesmo tempo em que reduz
custos e melhora a mobilidade e a qualidade de vida
dos servidores", defendeu
Tico Kuzma.

RODRIGO FONSECA/CMC

Por ampla maioria entre os vereadores, Legislativo avança na estruturação do regime híbrido de trabalho, impulsionado pelas mudanças provocadas pela pandemia

Com a pandemia, as sessões da CMC são híbridas, presencial e por
videoconferência. Na foto, Tico Kuzma conversa com Jussana Marques

O presidente da CMC indicou que o passo seguinte à
regulamentação é estabelecer
as formas de controle do trabalho híbrido, ressalvando
que isso já começou, provocado pela pandemia.
"A CMC precisou se adaptar, então os sistemas foram
modificados, novas e ferramentas e equipamentos foram
adquiridos, a comunicação
interna e os fluxos foram

ajustados e revistos", pontuou. "Na pandemia, a Câmara não teve seu funcionamento prejudicado, pelo contrário, todas atividades de rotina permaneceram em plena
execução, com a mesma eficiência e economia de recursos", afirmou Kuzma.
"A Mesa tem o cuidado de
garantir que o trabalho remoto de fato aconteça, que as
horas sejam efetivamente

cumpridas", reforçou a Professora Josete.
O regime híbrido valerá
apenas para servidores efetivos, com anuência das chefias imediatas, e, na sua regulamentação, engloba critérios
para sua execução e fiscalização, estabelecendo os direitos
e deveres do funcionário,
além das sanções previstas a
quem descumprir os termos
acordados. O texto apresentado também atualiza as regras para inscrição e fruição
de horas adicionais em banco
de horas, revogando a resolução 3/2018.
Em plenário, a voz contrária ao projeto foi do vereador
Herivelto Oliveira, que chamou de "precipitada" a regulamentação do trabalho híbrido. "Eu sei que o presidente
Tico Kuzma é uma pessoa
honesta e bem-intencionada,
que a [diretora-geral da CMC]
Jussana [Marques] é uma servidora exemplar, mas nem
sempre nós teremos na presidência dessa Câmara, e na di-

retoria, funcionários com o
mesmo grau de honestidade
e comprometimento", disse.
Fazendo coro a Oliveira,
Serginho do Posto questionou a mudança. "A inovação
vem para ficar, a tecnologia
veio para ficar, mas a inovação passa por alguns cuidados com a coisa pública. Eu,
particularmente, não consigo observar a segurança do
cumprimento dessa regra
[do trabalho remoto]. Se a
tendência é essa, tem que
repensar toda a estrutura administrativa", protestou.
Menos cético com relação ao teletrabalho na CMC,
Mauro Bobato (Pode) defendeu o projeto da Mesa Diretora. "Eventualmente teremos erros, mas a gente vive
entre acertos e erros e precisamos avançar. Se depois
ver que não foi viável, voltamos a questionar, mas no
momento eu parabenizo
pela iniciativa e vamos nos
disciplinar para fazer funcionar", elogiou o parlamentar.

GERAL
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Curitiba

Horóscopo do Dia

A

Rua Hermenegildo Bonat, que serve aos moradores do bairro Xaxim, está ganhando asfalto novo
em 315 metros de extensão, no
trecho entre a Rua Raymundo
Picheth e o fim da via. Bastante
festejada pela comunidade local,
a obra de pavimentação marca
os 650 quilômetros de asfalto
novo implantados pela Prefeitura em toda a cidade a partir do
programa de recuperação da
malha viária de Curitiba, idealizado e implementando desde
2017 pelo prefeito Rafael Greca.
O avanço das obras foi destacado pelo prefeito o secretário
municipal de obras, Rodrigo
Araújo Rodrigues, na manhã
desta quinta-feira (16), durante
a vistoria técnica na etapa final
dos serviços na via.
"Estamos na Rua Hermenegildo Bonat esquina com a Raymundo Picheth, no meio da Vila
São Pedro, nessa obra que marca os 650 km de asfalto novo em
Curitiba. Viva Curitiba!", disse
Greca.

PEDRO RIBAS/SMCS

Com obra no Xaxim, programa de asfalto novo
chega a 650 km em toda a cidade e será ampliado

Prefeito Rafael Greca vistoria as obras de
pavimentação da Rua Hermenegildo Bonat, no Xaxim

ARMAZÉM E CMEI
Recebido por moradores e
comerciantes da região, Greca
destacou o fato de a obra ter sido
realizada a partir de emenda
parlamentar do vereador Beto
Moraes, que acompanhou a visita técnica. Além de ser acesso
às pessoas que vão em busca de
alimentos 30% mais baratos que
o convencional, no Armazém da

Família Vila São Pedro, a rua é
o endereço do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim
Europa. "É um benefício na infraestrutura do bairro, mas, principalmente, atende e melhora a
vida das pessoas que moram
aqui, que trabalham e circulam
na região", disse o secretário
municipal de obras, Rodrigo
Araújo Rodrigues.

ASFALTO NOVO
Do início da segunda gestão
Greca, em 2017, até hoje foram
realizadas 1.314 ações de pavimentação em 1.137 ruas (algumas ruas receberam mais de uma
intervenção em diferentes trechos).
São 1.289 intervenções já
entregues (617.524 metros) e 25
em andamento (29.543 metros).
As obras de pavimentação
atendem prioritariamente as regiões mais afastadas do centro
da cidade.
As intervenções são muito
requisitadas pela população tanto por meio da Central 156
quanto do programa Fala Curitiba.
Acompanharam a visita técnica na obra o administrador
regional do Boqueirão, Ricardo
Dias, o assessor de articulação
política Lucas Navarro e os engenheiros da Unidade Técnica
de Estrutura de Pavimentação da
Secretaria Municipal de Obras
Moacir José da Silva e Rafael
Muller.

Ferry boat de Guaratuba tem restrição de
tamanho de veículos durante a temporada

Está proibida a travessia
de veículos com mais de três
eixos e/ou superiores a 14
metros de comprimento no
ferry boat de Guaratuba desde esta quinta-feira (16) até
o dia 7 de março de 2022. A
medida visa reforçar a segurança dos usuários durante
esse período de maior movimento no Litoral, quando
o tempo de espera para cruzar a baía não pode ultrapassar os 22 minutos.
A restrição está prevista
no contrato da concessão
para exploração da infraestrutura e da prestação do
serviço público de transporte coletivo aquaviário de
veículos e passageiros, serviço conhecido como ferry
boat de Guaratuba, cuja operação é fiscalizada pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Paraná (DER/
PR). A proibição é corriquei-

DER

Não podem utilizar as embarcações os veículos com mais de três eixos e/ou superiores
a 14 metros de comprimento. Medida é aplicada todo final de ano e em feriados rotineiramente

Não são afetados os veículos que fazem transporte coletivo de passageiros e prestadores de serviços públicos

ra, devendo ser implementada na alta temporada em todos os anos, além dos feriados.
Não são afetados os veículos que fazem transporte coletivo de passageiros e pres-

tadores de serviços públicos.
O DER/PR permanece fiscalizando a qualidade do serviço prestado e o tempo de
travessia do ferry boat de
Guaratuba durante a operação
Verão Paraná - Viva a Vida, de

dezembro a março. Ao verificar qualquer fato gerador
de descumprimento contratual, são aplicadas as devidas sanções, por meio de notificações, advertências e
autos de infração.

ORÇAMENTO DE ANÚNCIOS: Súmulas-IAP, Editais e outros.
Solicitar no e-mail: adm@agoraparana.com.br

ÁRIES - Determinados
elementos estão se construindo já tem algum tempo, eles precisam estar
mais sólidos neste dia.
Agir de forma mais eficiente lhe trará uma tranquilidade um pouco maior.
TOURO - Muito das tuas
reflexões propendem a
gerar um grande desconforto sobre muitas pessoas que estão ao seu lado,
seja uma pessoa de atitude.
GÊMEOS - Os números
serão seus inimigos neste dia, abandone a sua
relação com eles se possível, não obstante encontrará diversos caminhos
para a prosperidade.
CÂNCER - As suas rédeas estarão muito largas,
precisa diminuir um pouco para poder tomar o
controle da situação, ou
poderá perder espaço no
amor e no dinheiro.
LEÃO - Tudo tende a ficar exatamente onde está,
mas esta constelação não
se mostrará pacífica sobre
isso, receberá energia
para que possa a situação,
só depende de você.
VIRGEM - O teu comportamento estará fundado
em medidas de austeridade interna, para que assim não se desvie do objetivo principal.
LIBRA - Caso consiga demonstrar capacidade de
dialogar com sabedoria,
irá obter resultados extremamente vantajosos.
Com bastante paciência
poderá fazer o gigante
Saturno trabalhar para
você.
ESCORPIÃO - Irá absorver uma condição de evolução muito favorável
para manter-se em constante crescimento, não
sucumba para coisas menores.
SAGITÁRIO - Autoconfiança será tudo o que
pode demonstrar para ir
de encontro aos aspectos
da felicidade neste momento de busca e autoconhecimento.
CAPRICÓRNIO - Terá diversos problemas para
superar algumas divergências, você precisará
procurar os caminhos
mais producentes para ir
além.
AQUÁRIO - Dentro dos
teus sentimentos residirão alguns elementos de
grande importância para
encontrar forças e um
modo de esquivar-se de
situações maquiavélicas.
PEIXES - Quando um
amigo mais próximo chegar perto de você, deverá
encontrar uma forma de
dominar a situação sem
machucar o coração amigo, porém deve mostrar
sua liderança.
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Vicente Dezgeniski

Ricardo Takiguti

Parabéns, Vicente Dezgeniski, excelente e renomado
fotógrafo, proprietário da Vimo, que celebra mais um
ano de vida ao lado de sua linda família nessa sexta-feira
(17). Desejo muita saúde, alegrias e conquistas a você!

Ricardo Caldas
Cumprimentos
do jornal ao
jornalista
Ricardo
Caldas que
aniversaria
nesse sábado
(18). Desejo a
você apenas
coisas boas,
muita saúde,
paz, alegria
e sucesso!

Édison Magalhães

Parabéns, ao advogado Édison Magalhães
que aniversaria nesse sábado (18).
Desejo a você muita saúde, paz e felicidade!

Parabéns,
Ricardo Takiguti,
meu querido
amigo que celebra
mais um ano de
vida ao lado
de sua linda
família nesse
domingo (19).
Desejo muita
saúde, alegrias
e conquistas
a você!

Helena Maria Leprevost

Passarinho Airton

Helena Maria Leprevost, moradora de
São José dos Pinhais, gostaria de te dar os
parabéns nesse domingo (19). Desejo a você
muita saúde, paz, alegria, prosperidade,
amor, e uma infinidade de coisas boas em
sua vida!

Passarinho Airton, meu querido amigo,
espero que esta data lhe traga muitas
alegrias e o faça sorrir do princípio ao fim.
E que assim seja em todos os dias da sua vida!

Natália Sicuto

Ary Martins Filho

Natália Sicuto, parabéns por mais um ano
de vida! Que não te falte força nem
coragem para fazer com que ele não seja
somente mais um, e sim o ano da sua vida,
que seja memorável, gratificante e feliz!

Cumprimentos do jornal a Ary Martins
Filho, funcionário do Estado do Paraná,
que aniversaria nesta sexta-feira (17).
Desejo a você paz, prosperidade
e alegrias sempre! Parabéns

