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A avenida Maringá tem ligação com duas importantes vias, a Rodovia João 
Leopoldo Jacomel (PR-415) que dá acesso à Curitiba e Piraquara, e à Estrada 
da Graciosa, que faz divisa com Colombo e dá acesso à Quatro Barras. A 
obra também vai beneficiar muitas empresas do setor industrial que estão 
instaladas nas regiões e contribuirá para melhorar a qualidade do trânsito.

Foto: Roberto Dziura Jr/PMP

A duplicação de mais um trecho da Avenida Maringá foi assinada 
pela prefeita Marli Paulino, a Ordem de Serviço para a duplicação de 
mais um trecho da Avenida Maringá. O investimento total é de R$2,8 
milhões, oriundos de emendas parlamentares do deputado federal 
Luizão Goulart, dos anos de 2019 e 2020. Com o investimento, a via 
será duplicada em toda a sua extensão. 

Pontos turísticos de Curitiba 
recebem iluminação amarela 
em maio. Será a cor de 
iluminação da estufa do 
Jardim Botânico, da torre 
do cronômetro do Parque 
Náutico, do Portal Polonês na 
Rua Mateus Leme e na Casa 
do Japão (pagode) na Praça 
do Japão até o fim do mês.

Pinhais irá duplicar toda
extensão da Avenida Maringá

(Foto: Daniel Castellano /SMCS)
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A partir da segunda-feira, dia 
3 de maio, iniciou no município, o 
Programa de Recuperação Fiscal 
de Pinhais, o REFIP 2021. Esta 
é uma excelente oportunidade 
para o contribuinte regularizar 
suas dívidas aproveitando as van-
tagens e benefícios do programa.

O REFIP permite a regulari-
zação de créditos tributários e 
não tributários, respectivos juros 
e multas moratórias, devidos 
até 31 de dezembro de 2020, 
constituídos ou não, inscritos ou 
não em dívida ativa, protestados, 
ajuizados ou a ajuizar, com a 
exigibilidade suspensa ou não. 
O programa foi instituído pela 
lei municipal nº 2.347, de 15 de 
abril de 2021. Ao fazer a ade-
são, o contribuinte que optar 
pelo pagamento à vista tem 
desconto sobre juros e multa 
de 100%. Caso prefira parcelar, 
tem a opção de fazer de 3 até 
36 vezes, com desconto sobre 
juros e multas que variam de 
90% a 40%. Para pessoas físi-
cas o valor mínimo da parcela 
é de R$70,00 e para as pessoas 
jurídicas é de R$140,00. Na 

Amarelo para atenção. E 
também advertência. Este é o 
significado da cor que simboliza 
a preocupação com as mortes 
e acidentes graves no trânsito 
e que dá nome ao movimento 
mundial Maio Amarelo. E tam-
bém será a cor de iluminação 
da estufa do Jardim Botânico, da 
torre do cronômetro do Parque 
Náutico, do Portal Polonês na Rua 
Mateus Leme e na Casa do Japão 
(pagode) na Praça do Japão até 
o fim do mês.

Com a diversidade natural preservada e possuindo vastas 
porções da Mata Atlântica e das Florestas de Araucária, Quatro 
Barras é um refúgio para várias espécies nativas. Este potencial 
ambiental traz riqueza e ao mesmo tempo requer cuidados 
permanentes, planejamento e políticas públicas voltadas à 
sustentabilidade.   

As discussões acerca deste tema passam por um instrumen-
to importante de participação popular: o Conselho Municipal do 
Meio Ambiente, que reúne representantes do poder público, 
da sociedade civil e de organizações e associações, nas esferas 
municipal, estadual e nacional. 

Mais uma vez será possível colaborar com as políticas 
ambientais. Estão abertas as inscrições para a 3ª Conferência 
Municipal de Meio Ambiente, que acontece no próximo dia 26 
de maio. O evento terá como tema central a reorganização do 
conselho, a definição e posse dos novos membros e também as 
atribuições que competem aos conselheiros. O evento é organi-
zado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. 

Pinhais lança REFIP e contribuintes 
podem regularizar impostos atrasados

edição deste ano, o período de 
adesão é de 3 de maio até o dia 
13 de agosto de 2021.

O interessado em aderir ao 
REFIP 2021 pode fazer a requi-
sição do programa indo até a 
sede da Secretaria de Finanças 
e apresentando um documen-
to que comprove o seu vínculo 
com o débito, ou se preferir, 
diretamente pela internet, pelo 
endereço: www.pinhais.pr.gov.

A ação faz parte da estratégia 
da Secretaria Municipal de Defesa 
Social e Trânsito para chamar a aten-
ção de motoristas, motociclistas, pe-
destres e ciclistas durante o mês de 
conscientização. Pelo segundo ano 
foram feitas as adaptações neces-
sárias dos tradicionais eventos das 
edições anteriores do Maio Amarelo 
para meios virtuais, não deixando de 
destacar esse tema que continua 
sendo muito relevante, mesmo du-
rante o enfrentamento à pandemia 
de covid-19.  “Ao longo de todo o 

br/refip. Na página, há todas as 
informações com os números 
de parcelamentos possíveis, os 
descontos dados, um simulador 
para calcular o valor das parce-
las, além da opção de emitir o 
carnê para pagamento à vista, 
que oferece o desconto de 
100% em juros e multas.

Serviço
O período de adesão ao RE-

mês teremos conteúdos educativos, 
em posts e em vídeos, a serem 
disseminados pelas redes sociais. 
Faremos, ainda, duas transmissões 
ao vivo, nos dias 6 e 27 de maio, 
para debater temas relevantes para 
um trânsito mais seguro”, ressalta o 
secretário municipal de Defesa Social 
e Trânsito, Péricles de Matos.

As lives serão transmitidas 
pelo Youtube da Prefeitura de 
Curitiba, com detalhes a serem 
divulgados nos próximos dias. A 
partir das próximas horas, o site 

FIP 2021 é de 3 de maio a 13 de 
agosto. Mais informações pelo 
site www.pinhais .pr.gov.br/
refip ou pelos telefones 3912-
5189, 3912-5008 ou 3912-5019.

A Secretaria de Finanças 
está localizada na Av. Cami-
lo Di Lellis, nº453, Centro. O 
atendimento ao público é de 
segunda a sexta-feira, no ho-
rário das 8h30 às 16h30. (Foto: 
Roberto Dziura Jr/SCPMP)

do Trânsito também estará com 
novo layout. “Durante todo o 
mês, o site ficará na cor amarela, 
com conteúdo específico reme-
tendo ao movimento Maio Ama-
relo”, destaca a superintendente 
de Trânsito, Rosangela Battistella.

 Além disso, a equipe 
da Escola Pública de Trânsito 
(EPTran) também deve participar 
de ações integradas com outros 
órgãos do Comitê Trânsito Seguro 
durante o mês. (Foto: Daniel Cas-
tellano /SMCS)

III Conferência Municipal 
de Meio Ambiente de QB 
será de 26 de maio

Pontos turísticos recebem iluminação amarela em maio
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Em entrevista ao Jornal Face 
da Notícia, o prefeito de Piraqua-
ra Josimar Fróes falou sobre os 
primeiros cem dias do governo, 
as prioridades no município e 
a vacinação para a imunização 
contra a Covid 19. Confira: 

- Como o prefeito avalia 
os primeiros cem dias de 
governo?

Josimar - Nos organizamos, 
estabelecemos metas e fomos 
ao trabalho. Durante os três 
primeiros meses, a Administração 
Municipal passou por ajustes das 
equipes, alinhamento com novas 
diretrizes, estabelecimento de 
metas, execução de políticas 
públicas e a implantação do 
atual modelo de gestão. Nos-
so planejamento garantiu que 
todos os serviços continuassem 
sendo prestados à população 
sem prejuízo durante o período 
de reorganização, que é comum 
em troca de gestões. As ações em 
andamento tiveram continuidade 
e o município abriu novas frentes 
em todas as áreas. Entre os des-
taques, ressaltamos o efetivo 

O prefeito Bihl Zanetti recebeu na terça-feira (27), visita do 
comando do 7º Grupamento de Bombeiros, pertencente ao 1º 
Comando Regional de Bombeiros Militar. Estavam presentes o 
Comandante do 7º GB - Major Garcez; o Subcomandante do 7º 
GB - Major Marcelo Silva e o comandante do 1º SGB, Tenente Siloto. 
e ainda contou com a presença do secretário municipal Jefferson 
Rosa Cordeiro.

O 7º Grupamento de Bombeiros é responsável pela prevenção 
e combate a incêndios, busca e salvamentos e  também ações 
de defesa civil na região, além dos serviços de vistoria, análise de 
projetos e plantão técnico, o que resultou numa maior aproximação 
do Corpo de Bombeiros e comunidades locais.

A Unidade do Corpo de Bombeiros instalada em Campina 
Grande do Sul está, desde 2018 militarizada e conta hoje com 
um Caminhão ABRTR, uma Ambulância (Siate) e 22 Bombeiros 
Militares. 

O encontro teve caráter comemorativo, uma vez que o 7º 
Grupamento de Bombeiros completou no dia 12 de abril de 2021, 
10 anos de serviços prestados ao município de Campina Grande 
do Sul. (Foto: PMCGS)

Ao iniciar o ano letivo, a 
equipe pedagógica do Cmei Tia 
Leonor, na Borda do Campo em 
Quatro Barras, se reuniu com um 
objetivo: mobilizar toda a equipe 
para criar ideias que tocassem as 
famílias neste momento difícil de 
pandemia.    

Com o desafio lançado, as 
professoras Nairele Lopes e Lo-
rena Costa lançaram um projeto 
que envolveria crianças e fami-
liares em uma mesma atividade. 
Denominado “Tudo vai ficar 
bem”, o projeto propunha uma 
exposição de pinturas em tela 
produzidas pelos alunos em 

Prefeito Josimar Fróes: “As ações em 
andamento tiveram continuidade e o município 

abriu novas frentes em todas as áreas”

combate à pandemia da Covid-19 
com a organização e avanço da 
campanha de vacinação. 

- Quais as prioridades para 
os próximos meses?

Josimar - O combate a pan-

demia segue firme, mas tam-
bém já temos outras frentes 
em andamento. Entendemos 
que cuidar da saúde da po-
pulação e avançar com a va-
cinação refletirá em todas as 
demais ações do município. A 

retomada da economia é outra 
agenda que implantamos com 
a inauguração do Escritório de 
Compras Públicas de Piraquara, 
por exemplo, onde queremos 
que as nossas pequenas, mé-
dias e grandes empresas sejam 

os principais fornecedores da 
administração pública. Também 
seguimos com a execução do 
Programa de Pavimentação com 
obras em andamento e projetos 
prontos para licitarmos. No meio 
ambiente, a crise hídrica atual 
precisa ser discutida e Piraquara 
compensada por todo o cuidado 
com a água que fornecemos 
para Curitiba e Região Metropo-
litana. A revisão do Plano Diretor 
e execução do Plano de Mobili-
dade, que estão em andamento, 
também são nossas prioridades 
para planejarmos a cidade e 
buscarmos alternativas para 
o desenvolvimento maior do 
município. Enfim, são várias as 
pautas e temos muito trabalho 
pela frente.      

- Como o senhor vê a va-
cinação para a imunização 
contra a Covid 19 no município?

Josimar - Piraquara é refe-
rência na vacinação em toda a 
região metropolitana. Conduzi-
da pela Secretaria Municipal de 
Saúde, mas com a cooperação 
de todas as demais secretarias 
municipais, a Campanha Imuni-
za Piraquara fez com que a va-

cina ocorresse de forma satisfa-
tória. Desde o ano passado, nos 
preparamos para esse momento 
garantindo todos os insumos 
necessários para quando as 
doses chegassem. Compramos 
refrigeradores novos e organi-
zamos toda a nossa logística 
de atendimento no Complexo 
Administrativo Vila da Cidada-
nia. Isso refletiu na vacinação da 
população, onde Piraquara foi 
um dos primeiros municípios da 
Região Metropolitana a concluir 
a vacinação dos idosos acima 
de 60 anos ainda no final de 
abril. Trabalhamos de domingo 
a domingo e lançamos o Corujão 
da Vacinação com atendimen-
to noturno nas quintas-feiras. 
Agora, já na primeira semana 
de maio vamos iniciar o grupo 
de comorbidades. Também in-
tegramos o Consórcio Nacional 
para possível compra de vacinas 
diretas, quando for permitido. 
Evidente que dependemos da 
disponibilidade de doses que 
nem sempre chega a contento, 
mas quando recebemos não 
medidos esforços para que elas 
cheguem o quanto antes no 
braço das pessoas.

Prefeito Bihl Zanetti, recebe a 
visita do 7º Grupamento do 
Corpo de Bombeiros de CGS 

Educação em Quatro Barras
casa. O tema também remetia 
à esperança: seria de girassóis. 
“Esta flor tem a característica de 
sempre buscar a luminosidade 
do sol. Neste momento difícil, em 
que todos estão tristes, preocupa-
dos com a pandemia, queríamos 
resgatar uma mensagem de 
otimismo, mostrando que este 
período pode ser mais leve se 
olharmos para ele de forma tam-
bém mais leve”, contou a diretora 
Bruna Cristófoli.    

O resultado pode ser con-
ferido nas paredes externas 
do Cmei Tia Leonor. Telinhas 
multicoloridas, com imagens de 

girassóis produzidas por crianças 
que variam de 1 a 2 aninhos de 
idade, em trabalhos elaborados 
de forma bastante familiar. A 
exposição deu novo ar e vida 
ao Cmei, mesmo sem atender 
presencialmente as crianças ainda. 

A diretora Bruna disse que 
os efeitos do projeto foram mais 
além. Um resgate da motivação, 
do envolvimento das famílias 
também foi visto e sentido. “Mo-
bilizamos ao todo 9 famílias 
nesse projeto, mas a adesão nos 
surpreendeu. Recebemos fotos do 
making of das pinturas, com pais 
e filhos pintados de tinta, além 

de trabalhos diversos cheios de 
criatividade. Houve até pessoas in-
teressadas em comprar os quadros 
ao vê-los da rua”, contou Bruna.   

A exposição ao lado de fora 
não gerou aglomerações, aten-
dendo as recomendações dos 
órgãos de Saúde. Quem compa-
receu para conferir ainda recebeu 
lembrancinhas com mensagens 
de otimismo confeccionadas pela 
própria equipe do Cmei. Agora 
o Centro Municipal de Educação 
Infantil Tia Leonor já programa 
uma extensão do projeto, envol-
vendo outras turmas e famílias. 
(Foto: ACPMQB)

PIRAQUARA
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Lançamento Jardim Paulista
Campina Grande do Sul
12 unidades plantas de 02 e 03 quartos
Ótima qualidade alvenaria convencional, piso porcelanato, 
sacada, churrasqueira, designer moderno jardim blindex.
Unidades térreo com espaço privativo de terreno nas laterais e 
fundos ( Garden ). Imóvel já está construção.
 Prazo máximo  para 12 meses. Possibilidade de entrada + 
parcelamento da diferença até finalizar obra.
 Aps térreos (com área privativa):
 2 quartos (175.000,00);
 Primeiro e segundo pavimento:
 2 quartos (168.000,00)  | 3 quartos (180.000,00). 
Sujeito a alteração de valores

Alphaville Pinheiros
Excelente terreno no condomínio Alphaville Pinheiros.
Área total: 823 m²
Projeto arquitetônico aprovado pelo comitê do Alphaville e pela prefeitura de 
Pinhais, caso interesse ao comprador.
Esporte e lazer são essenciais para a qualidade de vida e bem-estar em 
Alphaville.
R$ 990.000,00 - Aceita veículos como parte pagamento.
Permuta Sobrado alto padrão sobre Análise local e valor de mercado.
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Fazenda
para cultivo 
de morangos
Bocaiúva do Sul

Fazenda de morangos 
46,90 hectares
Valor R$ 1.400,000,00
Aceita parte do paga-
mento em veículos.

OPOR
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MORE
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Terreno CICS
Próximo Jardim Paulista em Campina Grande do Sul
Ótimo investimento com estudo para 7 casas ou possibilidade
de construção de barracões .
Frente a BR 116, sentido Curitiba. Próximo ao Gilmar Veículos.
Endereço: Rua Valdir Marles Basto, 369 - Jardim Senhora das Graças.
Área do Terreno: 1.591,65 m²
Zoneamento: CICS - corredor especial de indústria, comércio e serviço. 

Casa de Praia
Casa na praia em Guaratuba. 
Área total 240m²
R$ 600.000,00 – aceita carros 
no valor de R$ 300.000,00

Terreno no Menino 
Deus
Terreno no Jardim Menino Deus em 
Quatro Barras
R$ 180.000,00 – 480 m²
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Mais informações, fale
com Oliveira Lima Corretor 
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Av. Dom Pedro II, 106,
Centro, Quatro Barras
41 3672-1199
97400-6710

CORTA

CONFIRA NA

NOSSA LOJA
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EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, nos termos dos § 1° e § 5°, do artigo 

31, da Lei nº 13.465/2017, NOTIFICA aos eventuais titulares de domínio, confinantes e de terceiros interessados, bem como, seus 

eventuais herdeiros e sucessores, para os termos do pedido de regularização fundiária, de parte do Loteamento PLANTA JARDIM 

MARIA ALICE, conforme TRANSCRIÇÕES anexadas ao processo das áreas abaixo identificadas, que estamos realizando processo de 

regularização fundiária, conforme abaixo se especifica:  HENRICH KROCKER e MARIECHEN HEINRICHS KROKER, eventuais herdeiros e 

sucessores, terceiros interessados, compromissários compradores, em relação à transcrição nº 39.128, do Livro 3-AL, do 6º Registro 

de Imóveis de Curitiba/PR; PEDRO DE ANCANTARA SARDENBERGN e sua ESPOSA se casado for, eventuais herdeiros e sucessores, 

terceiros interessados, compromissários compradores, em relação à transcrição nº 8.153, do Livro 3-E, do 9º Registro de Imóveis de 

Curitiba/PR; JOÃO MENDES e sua ESPOSA se casado for, eventuais herdeiros e sucessores, terceiros interessados, compromissários 

compradores, em relação à transcrição nº 3.775, do Livro 3-C, do 9º Registro de Imóveis de Curitiba/PR, para os termos do pedido de 

regularização fundiária para que no prazo de 30 (trinta) dias, caso queiram, ofereçam impugnação aos pedidos de regularização 

fundiária, contados à partir da publicação do presente termo. Ao final do prazo de impugnação os processos não impugnados serão 

levados à registro no Cartório de Registro de Imóveis de Piraquara, na forma do processo administrativo de REURB-S, da seguinte 

forma: 1- CARMEN CANDIDO DE SOUZA – QUADRA B – LOTE 04-R. Os notificados interessados poderão, querendo, apresentarem 

impugnação ao pedido de regularização fundiária, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, situada na sede da 

Prefeitura Municipal, Av. Getúlio Vargas, nº 1990 – Centro, no prazo de trinta (30) dias, contados a partir da publicação do presente 

edital, sob pena de não o fazendo ser interpretada como concordância com a presente Reurb, na forma da Lei 13.465/2017. Pira-

quara, 12 de DEZEMBRO de 2019. Adriano Rodrigo Cordeiro. Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano. (REPUBLICAÇÃO)

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, nos termos dos § 1° e § 5°, do artigo 

31, da Lei nº 13.465/2017, NOTIFICA aos eventuais titulares de domínio, confinantes e de terceiros interessados, bem como, seus 

eventuais herdeiros e sucessores, para os termos do pedido de regularização fundiária, de parte do Loteamento PLANTA JARDIM 

MARIA ALICE, conforme TRANSCRIÇÕES anexadas ao processo das áreas abaixo identificadas, que estamos realizando processo de 

regularização fundiária, conforme abaixo se especifica:  HENRICH KROCKER e MARIECHEN HEINRICHS KROKER, eventuais herdeiros e 

sucessores, terceiros interessados, compromissários compradores, em relação à transcrição nº 39.128, do Livro 3-AL, do 6º Registro 

de Imóveis de Curitiba/PR; PEDRO DE ANCANTARA SARDENBERGN e sua ESPOSA se casado for, eventuais herdeiros e sucessores, 

terceiros interessados, compromissários compradores, em relação à transcrição nº 8.153, do Livro 3-E, do 9º Registro de Imóveis de 

Curitiba/PR; JOÃO MENDES e sua ESPOSA se casado for, eventuais herdeiros e sucessores, terceiros interessados, compromissários 

compradores, em relação à transcrição nº 3.775, do Livro 3-C, do 9º Registro de Imóveis de Curitiba/PR, para os termos do pedido de 

regularização fundiária para que no prazo de 30 (trinta) dias, caso queiram, ofereçam impugnação aos pedidos de regularização 

fundiária, contados à partir da publicação do presente termo. Ao final do prazo de impugnação os processos não impugnados 

serão levados à registro no Cartório de Registro de Imóveis de Piraquara, na forma do processo administrativo de REURB-S, da 

seguinte forma: 1- IRACEMA DA ROSA – QUADRA B – LOTE 09-R; 2 – JOSEF SEDLMAIER – QUADRA B – LOTE 10R. Os notificados 

interessados poderão, querendo, apresentarem impugnação ao pedido de regularização fundiária, junto à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, situada na sede da Prefeitura Municipal, Av. Getúlio Vargas, nº 1990 – Centro, no prazo de trinta (30) 

dias, contados a partir da publicação do presente edital, sob pena de não o fazendo ser interpretada como concordância com a 

presente Reurb, na forma da Lei 13.465/2017. Piraquara, 12 de DEZEMBRO de 2019. Adriano Rodrigo Cordeiro. Secretário Municipal 

de Desenvolvimento Urbano. (REPUBLICAÇÃO)

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, nos termos dos § 1° e § 5°, do 

artigo 31, da Lei nº 13.465/2017, NOTIFICA aos eventuais titulares de domínio, confinantes e de terceiros interessados, bem como, 

seus eventuais herdeiros e sucessores, para os termos do pedido de regularização fundiária, de parte do Loteamento PLANTA 

FAZENDA JARDIM TARUMÃ – LOTE COLONIAL 34, 35, 36, 50, 51, conforme TRANSCRIÇÕES anexadas ao processo das áreas abaixo 

identificadas, que estamos realizando processo de regularização fundiária, conforme abaixo se especifica: CELSO CESAR OSTERNACK 

e LORY ALICE OSTERNACK, eventuais herdeiros e sucessores, e terceiros interessados, com relação à transcrição nº  31.455, Livro 

3-AF e transcrição nº 46.671, Livro 3-AS, ambas do 6º Registro de Imóveis de Curitiba; EUCLIDES ANTÔNIO BONATTO DANELUZ e sua 

ESPOSA se casado for, eventuais herdeiros e sucessores, e terceiros interessados, com relação à transcrição nº  32.812, do 6º Registro 

de Imóveis de Curitiba; MANOEL CARLOS DOS PASSOS e sua ESPOSA se casado for, eventuais herdeiros e sucessores, e terceiros 

interessados, assim como os eventuais RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS e COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES – SAUL ANTONIO SIMIÃO 

-, (eventuais confrontantes desconhecidos), para que no prazo de 30 (trinta) dias, caso queiram, ofereçam impugnação aos pedidos 

de regularização fundiária, contados à partir da publicação do presente termo. Ao final do prazo de impugnação os processos 

não impugnados serão levados à registro no Cartório de Registro de Imóveis de Piraquara, na forma do processo administrativo 

de REURB-S, da seguinte forma: 1) ADEMAR ROBERTO BOLLER – QUADRA 08 – LOTE 11-R; 2) JOÃO PAULO MACHADO CHAGAS – 

QUADRA 08 – LOTE 13-R. Os notificados interessados poderão, querendo, apresentarem impugnação ao pedido de regularização 

fundiária, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, situada na sede da Prefeitura Municipal, Av. Getúlio Vargas, 

nº 1990 – Centro, no prazo de trinta (30) dias, contados a partir da publicação do presente edital, sob pena de não o fazendo ser 

interpretada como concordância com a presente Reurb, na forma da Lei 13.465/2017. Piraquara, 27 de JANEIRO de 2020. Adriano 

Rodrigo Cordeiro. Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano. (REPUBLICAÇÃO)

Curitiba criou 18.733 novos empregos com carteira assinada 

no primeiro trimestre desse ano. Os dados são do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da 

Economia, divulgados nesta quarta-feira (28/4). 

O saldo, que é medido pela diferença entre admitidos e 

demitidos, é quase quatro vezes maior do que o registrado no 

primeiro trimestre de 2020, quando totalizou 4.956 empregos. 

Naquela época, a economia começava a sentir os primeiros efeitos 

da pandemia de covid-19.

No primeiro trimestre de 2021, foram 113.831 contratações e 

95.098 demissões no município. Curitiba respondeu, sozinha, por 

24% das vagas geradas em todo o Estado, que totalizaram 78.434.

Para o prefeito Rafael Greca, os números mostram a retoma-

da do emprego, mesmo com a adoção de medidas mais duras, 

como a bandeira vermelha e o lockdown para conter o avanço 

da covid-19. “A economia do município é forte, as empresas são 

produtivas, estamos buscando dar apoio ao setor privado e aos 

poucos vamos voltando a gerar empregos e renda para a popu-

lação”, disse o prefeito.

Serviços e construção

Os setores dos serviços e da construção foram os que mais 

contrataram no primeiro trimestre, com a criação de 10.535 e 7.562 

vagas respectivamente. O comércio criou 1.452 novos empregos 

e a indústria, 2.232. (Foto: Valdecir Galor/SMCS)

Na terça-feira (04), o Centro de Educação Infantil Cora Coralina 

abriu as portas para receber o prefeito, Helder Lazarotto, o vice-

-prefeito e secretário Municipal de Educação, Professor Alcione e 

a equipe técnica da SEMED.

Para o secretário a visita é muito significativa tendo em vista 

que as atividades na instituição iniciam em breve. “Estamos 

visitando as instituições onde nossas crianças e adolescentes 

recebem suas atividades e os profissionais desenvolvem seus 

trabalhos para aprendizagem dos alunos. É neste lugar que 

construímos o futuro e passar por este local e ver cada espaço 

sendo transformado e adaptado para melhor atender as famílias 

e os nossos estudantes é de grande valia para nós educadores”.

Os profissionais da educação e os gestores do município 

foram recepcionados pela diretora do CMEI Cora Coralina, Neide 

Prudêncio, que mostrou a eles como serão realizadas as entregas 

de atividades e realização dos trabalhos dos educadores em 

modo presencial e remoto, neste período de pandemia. 

Curitiba gerou 18,7 mil 
empregos no primeiro 
trimestre, segundo Caged

CMEI Cora Coralina 
recebe visita do prefeito 
e vice-prefeito
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Foi assinada pela prefeita 
Marli Paulino, a Ordem de Ser-
viço para a duplicação de mais 
um trecho da Avenida Maringá. 
O investimento total é de R$2,8 
milhões, oriundos de emendas 
parlamentares do deputado 
federal Luizão Goulart, dos anos 
de 2019 e 2020. Com o investi-
mento, a via será duplicada em 
toda a sua extensão. 

Essa é uma iniciativa de 
grande importância, pois a 
avenida tem ligação com duas 
importantes vias, a Rodovia João 
Leopoldo Jacomel (PR-415) que 
dá acesso à Curitiba e Piraquara, 
e à Estrada da Graciosa, que faz 
divisa com Colombo e dá acesso 
à Quatro Barras. A obra também 
vai beneficiar muitas empresas 
do setor industrial que estão 
instaladas nas regiões e contri-
buirá para melhorar a qualidade 
do trânsito.

A assinatura da Ordem de 
Serviço foi realizada pela pre-
feita Marli Paulino na sede da 
Secretaria de Educação. Estive-
ram presentes na assinatura do 
documento, a vice-prefeita Rosa 

Maria; o deputado federal Luizão 
Goulart; o secretário de Governo, 
Ricardo Pinheiro; o secretário de 
Obras, Mário Stier; além de inte-
grantes da empresa HD Constru-
ções e Empreendimentos.

As obras têm previsão de ini-
ciarem no próximo mês, aguar-
dando apenas a autorização 
da Caixa Econômica Federal. Os 
trabalhos serão realizados em 
dois trechos, no primeiro, da 
Estrada da Graciosa até a Rua 
Manoel Lucas Evangelista Neto 
a previsão é de ser concluído em 
10 meses. Já o segundo, entre as 
ruas Manoel Lucas Evangelista 
Neto até a Joaquim Borges, com 
previsão para concretização dos 
trabalhos em cinco meses. Se-
gundo informações da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, esta 
obra engloba várias etapas: 
terraplanagem, drenagem, pa-
vimentação asfáltica, ciclovia e 
ciclofaixa, calçadas em concreto 
permeável, canteiros, plantio de 
grama e sinalização viária.

O deputado federal Luizão 
Goulart acompanhou a assina-
tura e conheceu detalhes do 

projeto. Ao final, Luizão disse 
que houve um esforço conjunto 
para a realização desta obra, 
pois ela contribuirá para o cres-
cimento da cidade. “Sabíamos 
da importância dessa obra 
para trazer ainda mais desen-
volvimento em Pinhais, pois 
trata-se de uma via de acesso 
entre outras cidades da região. 

As temperaturas começaram a baixar e a Secretaria de Assistência Social já está preparada para 
arrecadar doações para a Campanha do Agasalho. Este ano, com o mote “Ajude Quem Mais Precisa”, a 
campanha vai arrecadar cobertores novos e usados.

A campanha teve início no dia 22 de abril e segue até 22 de julho. As doações podem ser feitas 
em diversos locais do município, onde foram disponibilizadas caixas para coleta. Além dos órgãos e 
equipamentos públicos, há empresas, indústrias e estabelecimentos comerciais que contribuem volun-
tariamente com a causa.

Todos os itens arrecadados serão distribuídos para famílias em vulnerabilidade social, atendidas 
pela Secretaria de Assistência Social do município.

Na terça feira, dia 27 de abril, 
o Prefeito de Piraquara, Josimar 
Fróes, se reuniu com o Diretor 
Presidente da Fundepar, Marcelo 
Pimentel Bueno, na sede do órgão 
estadual, em Curitiba. Na oportu-
nidade, foi discutido o projeto de 
construção de um novo Colégio 
Estadual, no bairro Guarituba, por 
meio da parceria entre o município 
e o Governo do Paraná.

A proposta prevê a colabora-

Pinhais irá duplicar toda
extensão da Avenida Maringá
 

Por isso, nos empenhamos em 
trabalhar junto com a equipe 
técnica da Prefeitura de Pinhais 
para agilizar esse projeto que 
hoje se torna realidade”, desta-
cou o deputado.

 A questão da Avenida 
ser toda duplicada foi frisada 
pela prefeita Marli Paulino que 
também destacou a realização 

de mais um dos compromissos 
do plano de governo. “É com 
muita alegria que assino hoje 
esta Ordem de Serviço que 
finaliza a duplicação de toda 
a Avenida Maringá, uma im-
portante via de Pinhais, muito 
utilizada pelas empresas e pela 
população, já que ela pratica-
mente liga Curitiba a Colombo e 

alguns bairros da nossa cidade. 
Nos últimos anos fizemos a du-
plicação em dois trechos, e logo 
iniciaremos a obra que deixará a 
Avenida totalmente duplicada, 
promovendo mais agilidade e 
segurança para todos os seus 
usuários”, disse na oportunidade 
a prefeita. (Foto: Roberto Dziura 
Jr/ACPMP)

Campanha do Agasalho de 2021
vai arrecadar cobertores novos
e usados em Pinhais

Prefeitura de Piraquara discute projeto 
para construção de novo Colégio

ção da Prefeitura de Piraquara na 
elaboração dos projetos comple-
mentares do novo colégio, que 
terá cerca de 20 salas de aula 
em um investimento de R$ 10 
milhões do Governo do Paraná. 
“É uma demanda necessária para 
a região do Grande Guarituba e 
nós vamos colocar nossa equipe 
técnica a disposição para agilizar 
a concretização dessa importante 
obra”, explicou o Prefeito Josimar.

Estão previstas novas reuni-
ões entre as equipes técnicas do 
município e da Fundepar para o 
avanço do projeto.

Também participaram da 
reunião o Diretor Geral da Paraná 
Edificações, Marcus Tesserolli, o 
Marquinhos, Célio José Gonçalves 
Watter e o Sérgio Sotto do Depar-
tamento de Engenheira e Projetos 
da Fundepar, e o Assessor Técnico 
da PRED, Rafael Batista. 

As experiências como em-
preendedor, ex-prefeito de Fa-
zenda Rio Grande e presidente 
da Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana de 
Curitiba (Assomec) fizeram com 
que Márcio Wozniack recebesse, 
do governador do Paraná Ratinho 
Jr, um novo desafio. Wozniack 
assumiu, nesta semana, um cargo 
como assessor especial de Desen-
volvimento Econômico da Invest 
Paraná, autarquia responsável 
por buscar empresas e fomentar 
o crescimento das cidades. Em 
Fazenda Rio Grande, ele se desta-
cou pela transformação econômica 
local, com a chegada de centenas 
de empresas durante os dois 
mandatos.

A Invest Paraná tem como 
função catalogar empresas nacio-
nais e internacionais que podem 
investir nas cidades, além de traçar 
um perfil sócio econômico dos mu-
nicípios, para assim potencializar 
a chegada de novos empreendi-
mentos, bem como fomentar as 
empresas que já estão instaladas, 
independente do porte delas. “A 
nossa missão é entrar em contato 
e convidar as empresas a conhe-
cerem o Paraná e estas cidades. É 
um trabalho técnico, de identificar 
potenciais econômicos. Fiquei muito 
feliz pelo convite porque, além de 
empreendedor, quando prefeito tra-
balhei muito pelo Desenvolvimento 
Econômico de Fazenda Rio Grande, 
atraindo várias empresas”, afirmou 
Wozniack.

Com bagagem de transformação econômica 
em FRG, Márcio Wozniack assume cargo 
estratégico no Governo do Paraná

O ex-presidente da Assomec, 
que no órgão se destacou pela for-
ma com que comandou as decisões 
em conjunto dos municípios durante 
a pandemia de covid-19, afirmou que 
no novo cargo o grande desafio é 
pensar na retomada econômica. “É 
uma alegria imensa poder ajudar a 
contribuir novamente, ajudando as 
cidades da região metropolitana e 
do estado do Paraná. Desenvolver 
ainda mais a questão econômi-
ca, pensando na pandemia, que 
trouxe uma grande dificuldade. O 
governador conversou comigo para 
que possamos angariar empresas 
novas, entender a economia local, 
o que está acontecendo, como vai 
acontecer na retomada, buscando 
visões técnicas do desenvolvimento”, 
pontuou.

Aos trabalhos
Já nesta primeira semana 

na autarquia, Wozniack visitou 
cidades da região metropolitana 
de Curitiba, em encontros com 
prefeitos e vereadores. “Estive 
nesta terça-feira para fazer uma 
visita às prefeituras e vereadores, 

em Tijucas do Sul, Agudos do Sul 
e Piên. Senti que eles receberam 
bem o fato de ter um ex-prefeito 
atuando nesta área. Fizemos tra-
tativas para buscar os potenciais 
de investimento e melhorar a 
divulgação da cidade aos em-
preendedores. Voltando a frisar 
que também não esqueceremos 
do empresário local, oferecendo 
linhas de crédito e estreitando 
relacionamentos”, contou.

Por fim, o ex-prefeito de Fa-
zenda Rio Grande comentou 
sobre o fato de estar, novamente, 
trabalhando com o que gosta. 
“Sempre gostei de empreender, 
sou desta área. A questão da 
burocracia e tudo mais, sinto 
isso na pele. É sempre bom ter 
um empreendedor com função 
pública para desburocratizar, fazer 
mais negócios, porque quando o 
emprego chega às pessoas, elas 
têm mais qualidade de vida. Estou 
aprendendo coisas novas a cada 
dia, para contribuir ainda mais”, 
concluiu. Para saber mais sobre a 
Invest Paraná clique aqui.  (http://
www.investparana.org.br/)
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