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Nos últimos quatro anos Curitiba vem se consolidando como destino turístico e de negócios. Com média de 7,2 milhões de visitantes, é a cidade que mais recebe 
turistas no Paraná, chegando a 5,8 milhões em 2019. Os números a consolidam também como o terceiro destino de turismo de negócios entre estrangeiros, atrás 

apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Ações como melhorias na Linha Turismo, apoio e desenvolvimento do setor criativo da cidade e a consolidação do calendário 
de programações do Natal fortaleceram o destino no cenário nacional e internacional. Nas últimas três edições do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, foram 

movimentados cerca de R$ 185 milhões, apenas pelos turistas que visitaram a cidade.

Grande Curitiba, 24/12/2020

Foto: Tauana J. L. Lentcsh

Borda do Campo recebe CEU das Artes
Pág. 11

Câmara de Pinhais devolve quase
R$ 5 milhões à Prefeitura.  Pág. 09
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A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) suspendeu o 
rodízio no abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana 
a partir desta terça-feira (22) até 3 de janeiro. A suspensão foi possível 
graças à combinação das chuvas do fim de novembro e início de 
dezembro e do uso econômico da água pela população, atendendo 
à campanha META20. Com isso, o nível das barragens aumentou 
permitindo um fôlego neste período. “Analisamos o impacto da me-
dida e ajustamos a operação por ser este um momento sensível de 
partilha e confraternização entre as famílias”, diz o diretor-presidente 
da Sanepar, Claudio Stabile.

 Stabile reforça para que a população continue com a redução 
do consumo. “É importante que a população não mude os hábitos já 
incorporados de economia”, diz. Historicamente, há um aumento de 
consumo de cerca de 5% neste período de festas.  Isto significa um 
consumo a mais de 400 litros de água por segundo, o suficiente para 
atender uma cidade com aproximadamente 150 mil pessoas.

 RESERVATÓRIOS - Na terça-feira (22), o nível dos reservatórios 
do Sistema de Abastecimento Integrado (SAIC) de Curitiba e Região 
Metropolitana está em 40,86%. A última vez que o nível das barragens 
chegou a este patamar foi em maio deste ano. Nos primeiros 15 dias 

de dezembro, o acumulado de chuva foi de 160,6 milímetros.
 Desde o início do rodízio a empresa já promoveu mais de 20 

ações complementares em busca de novas fontes de abastecimento.  
Isto promoveu um incremento de 4 bilhões de litros de água ao Sistema 
de Abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana. 

 A suspensão do rodízio não contempla alguns bairros de 
Almirante Tamandaré, Colombo, Quatro Barras, Tijucas do Sul e Bocaíuva 
do Sul, que não fazem parte do Sistema de Abastecimento Integrado 
(SAIC). Nestas cidades a captação de água é feita por meio de poços e 
neste caso as chuvas não alteraram a disponibilidade de água.

Sanepar suspende rodízio na Grande Curitiba
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Nos últimos quatro anos 
Curitiba vem se consolidando 
como destino turístico e de 
negócios. Com média de 7,2 
milhões de visitantes, é a ci-
dade que mais recebe turistas 
no Paraná, chegando a 5,8 
milhões em 2019. Os números 
a consolidam também como o 
terceiro destino de turismo de 
negócios entre estrangeiros, 
atrás apenas de São Paulo e 
Rio de Janeiro. “Além do expres-
sivo crescimento no número de 
visitantes, cabe destacar a satis-
fação dos turistas que visitam a 
nossa cidade”, salienta Tatiana 
Turra, presidente do Instituto 
Municipal de Turismo.

Ações como melhorias na 
Linha Turismo, apoio e desen-
volvimento do setor criativo 
da cidade e a consolidação do 
calendário de programações 
do Natal fortaleceram o destino 
no cenário nacional e interna-
cional. Nas últimas três edições 
do Natal de Curitiba – Luz dos 
Pinhais, foram movimentados 
cerca de R$ 185 milhões, apenas 
pelos turistas que visitaram a 
cidade.

A redução da alíquota do 

Curitiba se destaca 
com o Natal e como 
destino turístico e 
negócios

ISS de 5% para 2% nos eventos, 
sancionada pelo prefeito Rafael 
Greca no fim de 2017, começou 
a valer em 2018 e já refletiu 
em um crescimento de 8,3% no 
número de eventos realizados 
na capital em 2019.

Linha Turismo
Desde 2017, a atração já 

recebeu cerca de 1,8 milhões 
de embarques e passou por 
melhorias. O trajeto foi amplia-
do com dois novos pontos no 
bairro Santa Felicidade. Houve 
reativação do ponto de parada 
no Bosque do Papa, pela Rua 
Mateus Leme. Além disso, dois 
outros pontos tiveram mudança 
de localização, um perto da 
Prefeitura e outro no Museu 
Oscar Niemeyer.

Natal de Curitiba en-
canta os turistas

O Natal que conquistou o 
país ao longo dos anos não 
cresceu apenas em número de 
espetáculos, mas sobretudo em 
público. Na primeira edição, em 
2017, o público foi de 300 mil 
pessoas. Em 2018, o número 
mais que dobrou, atingindo 

637.625. Em 2019 deu um novo 
salto para 746.040.

O reconhecimento nacional 
estimulou o crescimento do 
calendário, que já é a maior 
programação gratuita de fim 
de ano do país. Em 2017, foram 
68 eventos; em 2018, 120 es-
petáculos e, em 2019, chegou 
a mais de 160 atrações em 
toda a cidade. Também houve 
impacto positivo na economia 
local. Em 2018, foram movi-
mentados R$ 60,6 milhões na 
economia local com o Natal, 
um aumento de 14,3% em 
comparação ao mesmo perí-
odo de 2017 (R$ 53 milhões). 
Em 2019, foram R$ 71 milhões. 
Somadas as três edições, foram 
movimentados cerca de R$ 185 
milhões. 

O Natal, em 2020, se ade-
quou ao período de pandemia 
causado pelo novo coronavírus. 
A programação teve espetácu-
los ao ar livre com controle de 
público, atenção aos protocolos 
de segurança sanitária e expe-
riências no sistema drive-thru 
e exibições via plataformas de 
streaming on-demand. Foto: 
Daniel Castellano/SMCS)

O Caminho do Itupava vai receber um moderno centro de atendimento ao visitante. 
No último sábado (19), o prefeito Angelo Andreatta (Lara) lançou a pedra fundamental e 
assinou a Ordem de Serviço para o início da obras.

O novo receptivo é fruto de um projeto inovador idealizado pela Prefeitura de Quatro 
Barras, em parceria com o Governo do Estado do Paraná. As obras somam mais de R$ 600 
mil em investimentos e vão garantir a construção de um moderno centro de atendimento 
ao turista, com acervo histórico e arqueológico; auditório com capacidade para grupos de 
até 40 pessoas; bicicletário; estandes de produtos para venda e consumo; além de toda a 
infraestrutura para receber o visitante, como sanitários e estacionamento. Também está 
previsto no projeto urbanístico um posto de controle para armanezar equipamentos de 
brigadas contra incêndios. Os recursos provêm do Governo do Estado e tem contrapartida 
da Prefeitura.   

O prefeito Angelo Andreatta (Lara), diz que além de fortalecer o setor, o novo complexo 
também será um indutor de oportunidades para quem quer empreender, favorecendo a 
criação de novos negócios, gerando renda e empregos. “Este projeto é a realização de um 
marco para o turismo. Um ganho para nossos empreendedores. É a valorização de um dos 
patrimônios históricos e ambientais mais importantes do Paraná”, disse Lara.

O Caminho
Originário de trilhas indígenas, o Caminho do Itupava é um dos mais antigos no ter-

ritório paranaense. Sua importância histórica e a vasta diversidade de espécies da fauna 
e da flora, em meio à preservada região de Mata Atlântica, atraem turistas o ano inteiro. 

O Caminho está localizado no Parque Estadual da Serra da Baitaca e é o segundo ponto 
mais visitado do Estado, ficando atrás apenas de Vilha Velha. Só no ano passado quase 25 
mil turistas percorreram suas trilhas, entre brasileiros e estrangeiros.

O secretário de Governo e biólogo, Leverci Silveira Filho, diz que a consolidação do pro-
jeto é fruto de várias etapas anteriores. “Foi um extenso trabalho, que já começou muito 
antes, com a resolução de questões de ordem fundiária e investimentos de quase R$ 1 
milhão na melhoria da infraestrutura de acesso, na desapropriação das áreas, nos projetos, 
na topografia”, afirmou.

Apoios
Lara agradeceu o apoio de várias lideranças que, segundo ele, foram essenciais para a 

viabilização do projeto. “Nossos agradecimentos ao governador Ratinho Júnior; ao deputado 
estadual Anibelli Neto; ao secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, 
Márcio Nunes; ao presidente do Instituto Água e Terra, Everton Costa; e à toda a equipe da 

Prefeitura, que abraçou este desafio”, finalizou.

Quatro Barras lança pedra 
fundamental do Receptivo 

Turístico do Caminho do Itupava
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O sonho da CASA PRÓPRIA faz parte da vida 

das pessoas que trabalham e lutam no dia a dia 

para oferecer uma vida melhor, com segurança 

para seus filhos. No entanto, muitas famílias 

adquirem seus terrenos, constroem suas casas, 

mas seguem anos na luta para adquirir os do-

cumentos que comprovem que aquele espaço 

é seu. Especializado em REGULARIZAÇÃO FUN-

Henrique Imóvel Legal - Especialista
em Regularização Fundiária

DIÁRIA, por meio do “Programa Morar Legal”, o 

HENRIQUE IMÓVEL LEGAL promove regularização 

Fundiária de interesses social nas áreas, urbana 

e Rural beneficiando milhares de famílias.

 A empresa está instalada nas cidades da Re-

gião Metropolitana de Curitiba, com a matriz em 

Piraquara, e nas cidades de Almirante Tamandaré 

e em  Guaratuba, Litoral do Paraná. 

Para que serve a regularização Fundiária 

- Para garantir o direito a moradia e a titularida-

de sobre o terreno localizados em loteamentos 

irregulares por meio de ações conjuntas, entre 

o Poder Público e a comunidade, visando a 

promoção de cidadania e proporcionando maior 

segurança, qualidade de vida e valorização do 

seu patrimônio.

“O processo de Regularização Fundiária vai muito além de uma entrega de matrícula. É um 
processo de conhecimento, de vivência na comunidade, de inserção dos moradores em seus 

direitos sociais mais básicos, é a realização de sonhos”.“ “
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Henrique Imóvel Legal - Especialista
em Regularização Fundiária
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O empresário Rony Elio de 
Souza Macedo, que também é 
feirante, conta com orgulho que 
iniciou o empreendimento há 
quatro anos, quando montou o 
primeiro trailer – Produtos Colo-
niais Rony, no Centro de Quatro 
Barras - ao lado do Banco Bra-
desco. “Deu muito certo, graças a 
Deus. Começamos com o primeiro 
ponto no centro da cidade e com 
muito trabalho e determinação, 
conseguimos montar o segundo 
ponto de vendas na Praça do 
Jardim Menino Deus, o terceiro 
no Parque do Lago e recente-
mente mais um trailer na Borda 

Produtos Coloniais do Rony
Caldo de Cana e Pastel fresquinhos, produtos coloniais como: mel, conservas, 
pimentas, melado, salame, queijos e vinhos, direto dos Produtores Rurais de 

Quatro Barras. Tudo isso você encontra no - Produtos Coloniais Rony. 

do Campo”, explica Rony, que 
conta com a ajuda da esposa, 
mãe, irmã e quatro funcionários. 
“Trabalhamos em família. Recebo 
muitos turistas em meu comércio. 
Além do caldo de cana e do nosso 
pastel fresquinho frito na hora, 
eles buscam produtos da cidade. 
Estou sempre buscando oferecer 
novidades e trazer os melhores 
produtos da área rural do Municí-
pio. Por falar em novidade, temos 
o primeiro pastel com recheio de 
salame colonial com queijo de 
Quatro Barras. Esta receita é uma 
invenção minha e deu muito 
certo”, afirma.  

Serviço:
Produtos Coloniais Rony em 

quatro endereços:
- Avenida São Sebastião, 

Centro QB (ao lado do Banco 
Bradesco);

- Praça Menino Deus, Bairro 

Jardim Menino Deus;
- Avenida São Sebastião, 68, 

Borda do Campo;
- Rua Nilo Favaro Centro de 

QB (Entrada do Parque do Lago).
  Telefone, Rony (41) 99821-

7911.
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Câmara de Pinhais devolve quase 
R$ 5 milhões à Prefeitura

Na segunda-feira (21), 
a Câmara Munic ipal de 
Pinhais fez a devolução 
de R$ 4.779.669,25 para 
a Prefeitura de Pinhais. Os 
recursos são provenientes 
da economia que o poder 
legislativo fez durante este 
ano de 2020.

A entrega do cheque 
simbólico aconteceu no ple-
nário da Câmara de Verea-
dores. O presidente da casa 
de leis, vereador Marcinho, 
e os demais parlamenta-
res, fizeram a entrega dos 
recursos para a prefeita de 
Pinhais, Marli Paulino, e a 
vice-prefeita Rosa Maria. 
Na opinião da prefeita Marli 
Paulino, esta é uma atitude 
importante da Câmara que 

contribui para melhorar os 
serviços públicos. “O atual 
período trouxe diversas di-
ficuldades econômicas aos 
municípios brasileiros. Em 
Pinhais, apesar de todas as 
dificuldades, conseguimos 
manter os investimentos 
nas áreas prioritárias e de-
mos continuidade às obras. 
Esta devolução de recursos 
da Câmara é importantís-
sima e vai nos ajudar a 
manter a qualidade dos 
serviços e projetos para a 
população, que será a prin-
cipal beneficiada”, afirmou.

O presidente da Câ-
mara Municipal, vereador 
Marcinho, diz que esta de-
volução vem acontecendo 
há anos e contribui para 

a administração investir 
mais recursos em prol da 
comunidade. “Com essa 
devolução, a prefeita Marli 
Paulino terá mais condições 

de investir em saúde, edu-
cação e outras áreas. Isso 
é uma atitude que é fruto 
do trabalho da gestão da 
Câmara, dos vereadores e 

funcionários. Quem mais 
ganha com isso é a nossa 
população que terá mais 
investimentos. A Câmara de 
Pinhais nos últimos quatro 

anos,  de 2017 a 2020, 
já devolveu à prefeitura 
aproximadamente 16 mi-
lhões de reais”, destacou o 
presidente.
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Sinos, estrelas e arabescos, 
enchem os olhos de quem passa 
por Piraquara, que em mais um 
ano conta com uma linda deco-
ração para a chegada do Natal. 
Tudo preparado para moradores 
e visitantes se encantarem com 
as belezas desta época, com um 
toque especial para motivar a 
população e trazer esperança em 
tempos difíceis.

A sede da Prefeitura de Pira-
quara, o Parque das Águas e as 

Piraquara está mais iluminada
à espera do Natal

principais ruas estão decoradas 
e iluminadas com adereços na-
talinos. A decoração natalina, 
que se tornou tradição em Pi-
raquara, valoriza toda a cidade 
e os espaços públicos durante 
o final de ano. Neste ano, em 
razão da pandemia, a Secretaria 
Municipal de Saúde faz um apelo 
para que as pessoas redobrem os 
cuidados, evitem se aglomerar e 
mantenham a proteção ao visitar 
os locais enfeitados. 
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O distrito de Borda do 
Campo recebeu na sexta-
-feira (18) o CEU das Artes - 
Centro Cultural Maria Elza 
França Duarte. O espaço, 
que será um divisor de 
águas na promoção cul-
tural, foi inaugurado pelo 
prefeito Angelo Andreat-
ta (Lara) e pela secretária 
de Assistência Social e 
Cultura, Adriane Gomes 
Andreatta.

 Centro Cultural dispõe 

Borda do Campo recebe CEU das Artes
de 510 metros quadrados 
de área construída, com 
teatro, sala multiuso para 
aulas de dança e pintura, 
camarim, biblioteca, labo-
ratório de informática, re-
cepção e áreas de supor-
te, como sanitários, sala 
administrativa e cozinha. 
Os investimentos somam 
cerca de R$ 1,2 milhão e 
são provenientes do Go-
verno Federal, por meio 
de emenda parlamentar 
do deputado federal João 
Arruda. 

O valor contempla a 
área de construção, mo-
biliário e as ações de mo-
bilização social. A mobília 
já foi adquirida e deve 
ser entregue já no início 
do ano que vem. “É, sem 
dúvida, um momento 
ímpar de nossa gestão. 
Entregando este equipa-
mento maravilhoso de 
incentivo à cultura, de va-
lorização dos nossos artis-
tas, de estímulo às novas 
gerações. Tenho certeza 

de que este espaço vai 
empoderar e fortalecer o 
meio artístico e cultural”, 
disse Lara.

A secretária Adriane 
falou do orgulho e da 
satisfação de entregar o 
novo CEU das Artes. “Esta 
obra consolida o trabalho 
que realizamos nesses 4 
anos. Um  trabalho de 
respeito e de carinho com 
a cultura e com todos os 
nossos artistas, de quem 
tenho um profundo orgu-
lho”, destacou ela. 

Esperança
Ao chegar ao CEU das 

Artes, o visitante logo 
encontrará a escultura 
“Esperança”, do artista 
Jonas Corrêa. Ele doou a 
obra de arte para compor 
o Centro Cultural, como 
incentivo e sensibiliza-
ção da importância da 
consolidação de espaços 
culturais como este. “Mi-
nha grande inspiração 
foi minha mãe Saly. Ela 

sempre nos ensinou que 
a forma mais espontânea 
de homenagear alguém 
é com algo que você mes-
mo fez, porque ali está 
sua emoção. Sabemos da 
dificuldade de viabilizar 

espaços voltados à cul-
tura, por isso, esta obra é 
ainda mais importante”, 
disse.

Na forma de uma mu-
lher estendendo o filho 
ao alto, o artista quis 

retratar a esperança, tão 
fortalecida e necessá-
ria nestes tempos de 
pandemia. Esperança de 
tempos melhores, de va-
lorização contínua da 
arte. (ACPMQB)
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O prefeito Angelo An-
dreatta (Lara) inaugurou 
no sábado (12) a Estrada 
Ecológica da Baitaca. Com 
novo conceito e normas de 
visitação, a estrada recebeu 
benfeitorias como um por-
tal, nova sinalização com 
orientações ao visitante, 
lombadas para redução de 
velocidade, pontos cobertos 
de descanso, além de câme-
ras de monitoramento que 
terão um papel importante 
para a segurança de quem 
a visita.    

A estrada ecológica é 
composta por um conjunto 
de três vias: a Estrada do 
Anhangava, a Estrada do 
Asa Delta e a Estrada da 
Baitaca, todas localizadas 
em áreas de remanes-
centes f lorestais,  onde 
é frequente a visitação 
de caminhantes, ciclistas, 
cavaleiros, além de moto-
ciclistas, jeepeiros, entre 
praticantes de várias mo-
dalidades.   

Estrada da Baitaca
é inaugurada

A resolução para implan-
tação da Estrada Ecológica 
foi fruto de três audiências 
públicas com a comunidade 
e veio atender as demandas 
propostas nestes encon-
tros. “Com o novo decreto 
e investimentos, teremos 
uma nova forma de uso da 
estrada, reduzindo as pres-
sões, conflitos, e ao mesmo 

Foi realizado na segunda-feira (21), no Centro de Formação dos Profissionais da 
Educação de Pinhais (Cenforpe), um encontro com as diretoras das unidades de ensino 
do município que marcou o encerramento das atividades do ano letivo.

O encontro teve a participação das 45 diretoras das escolas e centros de educação 
infantil de Pinhais. Também estiveram presentes a prefeita Marli Paulino, a vice-prefeita 
Rosa Maria e a secretária de Educação, Andrea Franceschini.

O encerramento foi uma oportunidade para agradecer o trabalho das diretoras ao 
longo deste ano, que apesar de atípico, em virtude da pandemia, foi um período de 
muita aprendizagem, dedicação, empenho e inovação para atender com qualidade 
os alunos da rede municipal de ensino.

A prefeita Marli Paulino enalteceu o trabalho realizado pelas diretoras. “Nesse ano, 
a pandemia gerou momentos muito difíceis, mas graças à equipe de servidores que 
temos, conseguimos superar essas dificuldades. Sabemos que para as direções das 
unidades de ensino foi um ano difícil. Esse ano infelizmente, não foi possível realizar 
aquele trabalho que é feito tão bem, como Giramundo, Cantar e Encantar e outros 
eventos que a Secretaria de Educação faz. Mas tenho certeza que todas trabalharam 
muito, porque foi um ano diferente. Todas as diretoras tiveram que se reinventar, cui-
daram muito bem das nossas crianças e estão de parabéns pelo trabalho realizado”, 
disse a prefeita.

Secretaria de Educação 
promove encontro com as 
diretoras de Pinhais

tempo preservando nossa 
fauna e flora e oferecendo 
mais estrutura e segurança 
ao visitante”, disse secretário 
de Meio Ambiente e de Go-
verno, Leverci Silveira Filho.

O prefeito Angelo An-
dreatta (Lara), afirmou que 
a estrada é mais um inves-
timento na área ambiental 
e turística, que se soma a 
outras ações como a cons-
trução de dois novos recep-
tivos (Caminho do Itupava e 
Casa de Pedra), à sinalização 
turística já instalada e à 
promoção de destinos. “Isto 
tudo reflete o cuidado e o 
respeito que temos com 
nossos atrativos e a meta de 
fortalecer continuamente o 
turismo, tão importante para 
o desenvolvimento sustentá-
vel”, disse Lara.


