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O surgimento da pandemia provocou uma situação inédita para as cidades brasileiras, afetando fortemente a questão econômica, 
e consequentemente, impactando a arrecadação dos municípios. Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas no período e a 
necessidade de priorizar a área da saúde, Pinhais seguiu mantendo os investimentos em obras públicas. Pág. 03

Pinhais em ritmo
acelerado de obras

A Prefeitura de Quatro Barras vai lançar em outubro um projeto inovador na área de inclusão social 
e digital. A combinação das duas vertentes atende um dos principais anseios da população em meio 
aos reflexos econômicos da pandemia: qualifica jovens e adultos para o mercado de trabalho, além de 
preparar os alunos para um setor em crescente expansão, o da Tecnologia. Pág. 02

Quatro Barras vai lançar projeto
de Inclusão Social e Digital

Novo Terminal em Piraquara
O município de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, terá um 
novo Terminal de Ônibus e o deputado federal Luizão participou da 
assinatura do contrato, na terça-feira (21). O documento foi assinado no 
Palácio Iguaçu e contou com a presença do governador Ratinho Jr. Pág. 06
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Valdir Lentcsh

A Prefeitura de Quatro Bar-
ras vai lançar em outubro um 
projeto inovador na área de 
inclusão social e digital. A com-
binação das duas vertentes aten-
de um dos principais anseios da 
população em meio aos reflexos 
econômicos da pandemia: qua-
lifica jovens e adultos para o 
mercado de trabalho, além de 

A indústria foi o setor que 
mais gerou postos de trabalho 
no Paraná de janeiro a agosto 
deste ano. De acordo com os 

Em seu aniversário de 30 anos, o Jardim Botânico volta a 
receber os visitantes em uma de suas atrações mais queridas. O 
Jardim das Sensações, que ficou fechado durante as piores fases 
da pandemia da covid-19, reabre ao público nesta terça-feira 
(5/10), caso não chova.

Entre as novidades comemorativas, estão, ainda, o retorno 
da escultura Amor Materno restaurada e um canteiro com a 
inscrição de 30 anos em flores.

“Planejamos a reabertura como um presente aos curiti-
banos, levando em consideração a queda dos números da 
pandemia”, explica o diretor de Produção Vegetal, José Roberto 
Roloff, responsável pela gestão do local.  Como o Jardim das 
Sensações não abre em dias de chuva, é preciso contar com 
a colaboração do tempo. “Mas já estamos aqui na torcida”, 
completa.

Como a pandemia ainda não acabou, todos os cuidados 
devem ser tomados. Os visitantes devem manter o distan-
ciamento e o uso de álcool em gel durante o percurso.  (Foto: 
Daniel Castellano/SMCS)

SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
F.M COMERCIO DE PEDRAS E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 30. 098. 748/0001-30, torna públi-

co que irá requerer do ao IAT-PR, Renovação de Licença de Operação – atividade de mineração 
- extração granito  pedra de talhe - Borda do Campo – Quatro Barras/PR,  LO 35710/18 – ANM 
826142/2016 – Registro de Licenciamento 16/2017.

dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgados na semana 
pelo Ministério do Trabalho 

e Previdência, foram 30.846 
abertos pela indústria no Estado 
no período, 20% do total de 
153.696.

O comércio e o setor de re-
paração de veículos automoto-
res e motocicletas aparecem em 
segundo lugar no ranking, com 
26.252 postos de trabalho (17%). 
Já os setores de informação, 
comunicação e atividades finan-
ceiras, imobiliárias, profissionais 
e administrativas figuram em 
terceiro lugar na listagem, com 
23.093 (15%).

No mês de agosto, os desta-
ques foram comércio, indústria 
e serviços de informação, co-
municação e imobiliário. Foram, 
respectivamente, 5.737, 5.463 e 
5.422 novas vagas. Somadas, 
responderam por 75% das 
21.973 abertas no mês. O re-
sultado da indústria é mais do 
que o dobro do saldo divulgado 
em julho.

A geração no mês de agosto 
também demonstra que alguns 
segmentos da economia, até 
então bastante impactados 
pelas restrições de circulação, 
começam a se recuperar com 
mais fôlego. É o caso de aloja-
mento e alimentação, que no 
levantamento mensal figurou 
na quarta colocação, com 1.874 
novas vagas, e artes, cultura e 
recreação, com 440.

Prefeitura vai lançar projeto de Inclusão 
Social e Digital; conheça o TechCentro

preparar os alunos para um 
setor em crescente expansão, o 
da Tecnologia.

Com esta proposta, as se-
cretarias municipais de Desen-
volvimento Social e Família, e 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação unem forças para 
a viabilização do Centro de Ca-
pacitação Profissional e Digital 

TechCentro.
As aulas vão englobar cinco 

eixos estratégicos: Cidadania, 
Inclusão Digital, Comunicação, 
Recursos Humanos e Rotinas 
Administrativas, Comerciais e 
Operacionais. Através de parce-
rias com empresas, além dos 
módulos do projeto, os alunos 
poderão vivenciar experiências e 

extrair conhecimentos de profis-
sionais atuantes no mercado de 
trabalho que, em meio à grade, 
serão palestrantes no projeto.

Qualificação
e oportunidade
O curso terá duração de 18 

meses e é inteiramente gra-
tuito, com aulas às segundas, 
quartas e sextas, das 14h às 
16h, na Praça CEU, no bairro 
Jardim Menino Deus . Para 
ampliar e facilitar o acesso ao 
projeto, a Prefeitura também 
disponibilizará transporte gra-
tuito aos alunos. 

O lançamento oficial do 
TechCentro está previsto para 
o próximo dia 4 de outubro. 
Apostando na inovação e no 
uso da tecnologia , e acre -
ditando que a quali f icação 
profissional é a palavra-chave 
nesta fase de desafios econô-
micos impostos pela pandemia, 
o prefeito de Quatro Barras, 
Loreno Tolardo, disse que o 
projeto será um propulsor de 
oportunidades. “Com o Tech-

Indústria lidera geração de postos com carteira 
assinada no Paraná de janeiro a agosto

Centro estamos buscando aliar 
a inclusão social e digital, ofe-
recendo novas oportunidades 
de atuação para profissionais 
que perderam seu emprego e 
para jovens que buscam sua 
primeira colocação. É momen-
to de inovar, de buscar novos 
campos de atuação e de fazer 
deste momento de desafios 
o início de um novo ciclo, de 
empreender ou conquistar 
um novo lugar no mercado de 
trabalho”, destacou o prefeito.

Turmas e certificação
Como medida de prevenção 

à Covid-19, cada turma terá, em 

média, 20 alunos. O cronograma 
do projeto prevê o início das 
aulas no dia 4 de outubro até 17 
de dezembro, quando inicia-se o 
recesso de fim de ano. A partir de 
2 de fevereiro, as aulas já serão 
retomadas. Após a conclusão 
dos 18 meses de curso, cada 
aluno receberá seu certificado, 
além de estar apto para atuar 
em múltiplas áreas, incluindo a 
de tecnologia, um dos setores 
que mais cresce na economia. 
As inscrições já estão abertas. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (41) 3671-
8800, ramal 7870. (Foto: Bruno 
Stier/PMQB)

Jardim Botânico 
comemora 30 anos 
com reabertura 
do Jardim das 
Sensações
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O surgimento da pandemia 
provocou uma situação inédita 
para as cidades brasileiras, afe-
tando fortemente a questão 
econômica, e consequentemente, 
impactando a arrecadação dos 
municípios. Apesar das dificul-
dades econômicas enfrentadas 
no período e a necessidade de 
priorizar a área da saúde, Pinhais 
seguiu mantendo os investimen-
tos em obras públicas.

A Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria de Obras Pú-
blicas (Semop), trabalha para a 
concretização de importantes 
obras, projetos e ações em di-
ferentes áreas, transformando 
a infraestrutura do município e 
proporcionando maior qualidade 
de vida para a população.

Mesmo com um cenário de-
safiador para as administrações 
públicas, em Pinhais, os trabalhos 
continuaram normalmente e re-
sultaram em avanços e realizações 
importantes. “A pandemia do novo 
Coronavírus causou problemas sé-
rios para os municípios do país. No 
entanto, aqui em Pinhais, graças 
ao nosso planejamento, organi-
zação, e ao empenho e dedicação 
dos servidores, tivemos condições 
de amenizar as dificuldades. Desde 
o início demos atenção especial à 
saúde das pessoas, mas claro, sem 
esquecer as demais áreas. No setor 
de obras públicas, mantivemos o 
ritmo de trabalho pavimentando 
ruas, construindo calçadas, ciclo-
vias, escolas, unidades de saúde e 
outras obras em diversos pontos 
do município para atender cada 
bairro e pensando nos moradores. 
A situação provocada pela pande-
mia foi bastante complexa, mas 
vendo a quantidade de obras rea-
lizadas e aquelas em andamento 
na cidade, com satisfação digo que 
superamos os obstáculos e que te-
remos muito mais para fazer, afinal 
o trabalho não para em Pinhais”, 
afirmou a prefeita Marli Paulino.

A lista de obras realizadas 
de janeiro a julho deste ano é 
expressiva. Acompanhe a seguir os 
resultados do trabalho promovido 
no período:

Vias revitalizadas e 
pavimentadas

Essa é uma ação que aconte-
ceu em vias de grande relevância 
para o município. Um trabalho 
completo que executa a revisão 
no sistema de drenagem, retira-
da da atual pavimentação para 

Pinhais em ritmo acelerado de obras

colocação de uma nova, além de 
implantação de recuo, estaciona-
mento, iluminação em LED, calça-
da, paisagismo e nova iluminação. 
Esse tipo de obra foi promovido na 
Rua Paranapanema (Weissópolis), 
na marginal da Rodovia João Le-
opoldo Jacomel (Pineville), e está 
em andamento na Rua Manoel 
Bandeira (Vargem Grande).

Além destas, várias ruas rece-
beram nova pavimentação e me-
lhorias: Altônia (Emiliano Perneta), 
Austrália (Centro), Austrália (Centro), 
Bernardo Oziski (Pineville), das 
Acácias (J. Karla), Das Laranjeiras 
(J. Karla), Getúlio Vargas (J. Amélia), 
Jeronimo Batista (Estância Pinhais), 
Jerônimo Busato Filho (Estância 
Pinhais), João Mendes Batista (Ma-
ria Antonieta), Pau Brasil (J. Karla), 
Primeiro de Maio (Centro), Selvino 
Gomes Nogueira (Alto Tarumã) 
e Vereador Claudinez Reginaldo 
(Pineville).

Calçadas
Pinhais desenvolveu uma 

tecnologia própria para construção 
de calçadas, chamada de calçada 
ecológica. O material usado é o 
concreto poroso, que é permeável 
e não acumula água em dias de 
chuva. Esse tipo de calçada tem um 
custo similar às tradicionais e re-
quer pouca manutenção. Com um 
amplo programa de calçamento, o 
maior de sua história, o município 
tem realizado as obras em diversas 
vias: Adalberto de Andrade (Maria 
Antonieta), Afonso Pena (J. Amélia), 
Alto Paraná (Emiliano Perneta), Ge-
túlio Vargas (J. Amélia), Humberto 
de Alencar Castelo Branco (Jardim 
Amélia), Rio Solimões (Weissópolis) 
e Rua Etiópia (Centro).

Nova Unidade
de Saúde
O bairro Atuba ganhará uma 

nova Unidade de Saúde. Com 580 

m² de área construída, o espaço 
contará com cinco consultórios, 
farmácia, sala de odontologia, 
escovário, salas para curativo, para 
aplicação de vacinas, triagem, 
armazenado e coleta de sangue. 
A Unidade está localizada entre 
a Av. Jacob Macanhan e as Ruas 
Crescêncio Batista e Manoel Lucas 
Evangelista Neto.

Investimento
na Educação
Para melhorar ainda mais a 

educação do município, que é re-
ferência no estado, investimentos 
são realizados no setor. No bairro 
Weissópolis, está sendo construído o 
CMEI Vinicius de Moraes que amplia-
rá o número de crianças atendidas. 
Já a Escola José Brunetti Gugelmin 
(Pineville) passou por reformas e 
ampliação, assim como as Escolas 
Clementina Cruz (Estância Pinhais) e 
Elis de Fátima Zem que receberam 
uma série de melhorias em suas 
estruturas.

Mais um investimento impor-
tante é a construção da nova sede 
da Escola Maria Capellari, no Maria 
Antonieta. Com o projeto já finali-
zado, agora está em andamento a 
etapa da licitação e a previsão é que 
o início da construção da unidade de 
ensino aconteça neste segundo se-
mestre. O novo espaço educacional 
terá aproximadamente 3600 m² e 
tem um custo de 8 milhões de reais.

Melhorias
no Trânsito
Com o crescimento da cidade, 

intervenções na área do trânsito 
são necessárias. Para atender a 
solicitação de moradores da região 
do bairro Atuba, que tinham dificul-
dades para entrar em Curitiba, pelo 
Bairro Alto, depois da construção da 
nova Trincheira do Atuba, uma nova 
via de acesso foi criada para melho-
rar e facilitar o trânsito na região.

Outra ação importante é a 
criação de um novo binário que 
ligará a região central com os bairros 
Vargem Grande e Weissópolis. Com 
o alargamento em um trecho da Av. 
Ayrton Senna, um novo cruzamento 
será criado na linha férrea ligando a 
Rua Cairo a Rua Manoel Bandeira.

Mais uma obra de grande valor 
para a cidade é a duplicação da 
Avenida Maringá. A via que é uma 
das principais do município está com 
os trabalhos em andamento, sendo 
divididas em duas etapas. Em uma 
delas entre as ruas Umuarama, na 
Praça Ayrton Senna, até a Eurípedes 
Morais e Silva, e a outra, até a Estrada 
da Graciosa. Além da duplicação 
e nova pavimentação, a avenida 
será contemplada com drenagem, 
estacionamento, calçada para pe-
destre, ciclovia, iluminação em Led 
e paisagismo.

Cuidado com o
Meio Ambiente
Essa é uma questão que o mu-

nicípio se preocupa bastante. Em pre-

Mesmo com os impactos causados pela pandemia, as obras continuaram 
normalmente no município resultando em avanços e realizações importantes

venção às enchentes que aconteciam 
há alguns anos, quando ocorriam 
chuvas volumosas, a Secretaria de 
Obras executa o trabalho de limpeza 
dos rios constantemente. Mais uma 
medida que ajuda na prevenção é 
a construção de calçadas ecológicas 
que absorvem água, e também, o 
trabalho de drenagem.

Outra ação que favorece a pre-
servação ambiental é a criação de 
parques lineares às margens dos rios. 
O Parque Linear do Rio Atuba, traz 
além do cuidado com o meio ambien-
te, um espaço com diversos atrativos 
para as pessoas, como academia ao 
ar livre, quadras poliesportivas, praça 
e ciclovia.

Qualidade de vida
Em Pinhais, diferentes obras 

são realizadas para proporcionar 
maior qualidade de vida para a 
população. No Centro de Convi-
vência do Idoso (CCI), uma piscina 
térmica está sendo construída, 
além de toda uma nova estrutura 
com vestiários, banheiros e demais 

dependências. Já o bairro Pineville, 
ganhará uma nova praça pública. 
Um espaço para atividade de lazer 
e convívio social com academia ao 
ar livre, pista de caminhada, qua-
dras esportivas e toda arborizada.

Mais uma ação adotada 
por Pinhais é o investimento de 
iluminação com tecnologia LED 
em vias públicas. Gradualmente 
o município está substituindo as 
lâmpadas incandescentes por 
esta nova tecnologia, que tem 
maior durabilidade, são econô-
micas e possuem uma qualidade 
de luz melhor. Este é um trabalho 
crescente, e desde o início de 
2021, já foi realizadas em várias 
ruas da cidade: Batista Ramos 
(Atuba), Carlos Pereira Canani 
(Vargem Grande), Jacarezinho 
(Alto Tarumã), marginal da Ro-
dovia Deputado João Leopoldo 
Jacomel (PR-415), Renascença 
(Centro), Santa Fé (Emiliano Per-
neta) e trecho do Parque Linear 
às margens do Rio Atuba. Fotos 
Roberto Dziura/SCPMP
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O município de Piraquara, na 
região metropolitana de Curitiba, 
terá um novo Terminal de Ônibus 
e o deputado federal Luizão par-
ticipou da assinatura do contrato, 
na terça-feira (21). O documento foi 
assinado no Palácio Iguaçu e con-
tou com a presença do governador 
Ratinho Jr, o vice-governador Darci 
Piana, o presidente da Comec, 
Gilson Santos, o presidente da 
Câmara Municipal de Piraquara, 
Valmir Nanico, o diretor-geral da Pa-
raná Edificações, Marcus Tesserolli 
e o prefeito de Piraquara, Josemar. 
A ideia é que a construção comece 
ainda neste ano, após finalizar o 
processo licitatório.

A construção do novo terminal 
de Piraquara é um projeto antigo 
e bastante defendido pelo depu-
tado Luizão. “Esse terminal vai 
otimizar o transporte em Piraquara 
e fazer a tão sonhada integração. 

Vai ser um grande avanço para o 
município por meio de um projeto 
feito a várias mãos. Tivemos um 
pouco de dificuldade com o terre-
no, no início, porque era destinado 
à saúde, mas o secretário Beto 
Preto teve sensibilidade e abriu 
mão, justamente por ser apenas 
uma parte para o transporte co-
letivo. Quem ganha com isso são 
os moradores de Piraquara”, disse 
Luizão, na assinatura que abrirá os 
trâmites licitatórios.

Luizão aproveitou para pa-
rabenizar o trabalho executado 
pelas equipes técnicas dos órgãos 
envolvidos. “Parabenizo nosso 
governador Ratinho Jr e toda sua 
equipe por esse olhar municipa-
lista, pela preocupação com os 
municípios, junto com o Ortega. 
Parabenizo o Gilson pelo excelente 
trabalho na Comec, pensando 
sempre nas melhores opções para 

Trabalhando para o desenvolvi-
mento da região metropolitana de 
Curitiba e outras cidades do Paraná, 
o ex-prefeito de Fazenda Rio Gran-
de, Márcio Wozniack, que também 
foi presidente da Associação dos 
Municípios da Região Metropolitana 
de Curitiba (Assomec), completou 
quatro meses de Invest Paraná, 
agência de atração de investimentos 
responsável por buscar empresas 
e fomentar o crescimento das 
cidades.  Como assessor especial 
de Desenvolvimento Econômico, 
Wozniack traz como exemplos posi-
tivos as chegadas de empresas em 
municípios metropolitanos e novas 
oportunidades que têm surgido.

Quando presidente da Asso-
mec, Wozniack já trabalhava para 
o desenvolvimento dos municípios 
no entorno da capital. Agora, usa a 
experiência para ajudar a desenvol-
ver as demais regiões do estado. 
“Desde quando iniciei esse desafio 
na Invest Paraná, em abril, nós já 
visitamos mais de 40 municípios, 
aprendendo como funcionam essas 
cidades longe da capital para direcio-
nar empresas a se aproximarem de-
las, a pedido do governador Ratinho 
Jr. Temos o exemplo de Agudos do 
Sul, em que o prefeito pediu apoio 
a Invest Paraná para levar uma 
empresa de call center e conseguiu, 
com o apoio também da Câmara 
Municipal, alterar a legislação de 
5% para 2% no ISS (Imposto sobre 

o transporte coletivo. Parabéns 
também a equipe de Piraquara, 
muito competente e técnica”, 
completou o deputado.

Detalhes
O novo Terminal de Ônibus 

terá quase 2.500 m², ficará no 
bairro Santa Mônica e será um 
marco no transporte coletivo de 
Piraquara. Atualmente, o espaço 
destinado ao embarque e desem-
barque já não comporta a atual 
demanda de passageiros, além 
de estar localizado em uma região 
pouco estratégica para a logística 
das linhas.O governador Ratinho 
Jr comemorou a assinatura e disse 
que o município de Piraquara tem 
se desenvolvido cada vez mais. “Pi-
raquara é uma cidade que cresceu 
muito e já necessita de uma estru-
tura de transporte mais moderna 
e adequada para a população. Ao 

investir em transporte público, o 
Estado está agindo diretamente 
para melhorar a qualidade de 
vida da população de toda a 
Região Metropolitana de Curitiba, 
permitindo, por exemplo, uma inte-
gração maior entre os municípios”, 
destacou o governador

O presidente da Comec, Gilson 
Santos, evidenciou o trabalho no 
transporte coletivo, desenvolvido 
pelo órgão. “Transporte coletivo 
atende àquelas pessoas que 

mais precisam e esse é o olhar do 
governador Ratinho Jr para toda a 
região metropolitana, melhorando 
a infraestrutura e dando a possibili-
dade de avanço nesse sistema que 
funciona e é exemplo para todo 
mundo”, finalizou.

O novo espaço levará mais 
conforto, comodidade e rapidez 
ao sistema de transporte coletivo.

Ampliação de linhas
Além de auxiliar nos trâmi-

tes para a construção do novo 
Terminal de Ônibus, o deputado 
Luizão também solicitou ao pre-
sidente da Comec, Gilson Santos, 
que ampliasse o número de ôni-
bus de duas importantes linhas 
que abastecem o município: Vila 
Macedo e Vila Militar. Essas duas 
linhas já funcionam com mais 
carros em horário de pico, ou 
seja, os moradores contam com 
mais ônibus para circular em 
Piraquara.

O Depar tamento de 

Estradas de Rodagem do 

Paraná DER-PR publicou 

edital para licitar a ma-

nutenção da iluminação 

públ ica da Rodovia De-

pu tado João Leopo ldo 

J a co m e l  -  P R - 4 1 5 ,  n o s 

municípios de Piraquara 

e Pinhais. O projeto pre-

vê a instalação de novos 

postes, alteração da rede 

elétrica subterrânea para 

rede aérea, substituição 

de todos dispositivos da-

nificados e instalação de 

novos equipamentos.

O Prefeito de Piraquara, 

Josimar Fróes, comemorou 

a publicação do edital para 

contratação da empresa 

que executará os serviços. 

Luizão participa de assinatura de Novo 
Terminal de Ônibus em Piraquara

Junto com governador Ratinho Jr, deputado federal Luizão conferiu versão final 
do projeto e comemorou conquista do município no transporte coletivo

DER-PR licita nova iluminação para
Rodovia João Leopoldo Jacomel

“É uma demanda urgente da 

população que aguarda pela 

iluminação integral da rodovia 

desde a entrega da obra. Agra-

deço o Governo do Estado por 

atender essa solicitação que 

levamos e que o município 

já aguarda há algum tempo”, 

destacou.

Em março e agosto deste 

ano, o Prefeito, Josimar Fróes, 

foi recebido pelo Secretário de 

Secretário de Estado da Infra-

estrutura e Logística, Sandro 

A lex , o Diretor de DER-PR , 

Fernando Furiatti, para tratar 

sobre o assunto. Ele foi acom-

panhado do Diretor Geral da 

Paraná Edificações - PRED, Mar-

cus Tesserolli, além do Presi-

dente da Câmara de Piraquara, 

Valmir Nanico, e os vereadores 

Com quatro meses na 
Invest, Wozniack destaca 
chegada de empresas e 
oportunidades para RMC

C ícero e Vandinho, que 

representaram o legislativo 

municipal na ocasião.

O prazo de execução, 

após l ic i tação e assina-

tura do contrato, será de 

120 dias (4 meses). “Os 

se r v i ços  se rão rea l i za -

dos com agil idade, sem 

grandes intervenções na 

pista ou faixa de domí-

nio, inclusive uti l izando 

método não -des t ru t i vo 

quando for o caso”, ex-

plicou o Diretor Geral do 

DER/PR, Fernando Furiat-

t i . “Com a nova rede elé-

trica aérea vamos evitar 

os problemas anteriores, 

com o cabeamento se -

guro e fora do alcance”. 

(Foto: PMP)

Serviços de Qualquer Natureza)”, 
garantiu Wozniack.

Essa empresa em Agudos 
do Sul, por exemplo, injetará na 
economia da cidade, entre tributos 
e salários pagos, cerca de R$ 100 
mil por mês. Com esse apoio, de 
acordo com Wozniack, a empresa e 
a cidade colhem os frutos. “O muni-
cípio capacitou essas pessoas que já 
estão trabalhando lá e isso trouxe 
benefícios para dentro da cidade, 
o que vai ajudar muito na receita 
para o município.  Nós fazemos um 
trabalho forte em orientar estes 
prefeitos e dar subsídios para buscar 
juntos novos negócios”, descreveu.

Outra empresa de destaque 
vinda para a região metropolitana é 
a gigante nacional CSN, que deverá 
investir R$ 1, 8 bilhão em uma fábrica 
de cimento em Cerro Azul, também 
por meio da Invest Paraná. 

A experiência como prefeito de 
Fazenda Rio Grande torna o olhar 
de Marcio Wozniack mais afinado 
nesse elo entre empresa e gestão 
municipal. “Eu tenho a função de, 
no olhar de ex-prefeito, ver dentro 
de conceitos de tecnologia inovação 
e sustentabilidade, o que tem de 
novo e que pode ser colocado à dis-
posição dos municípios para auxiliar 
na gestão das políticas públicas das 
cidades”, apontou ele, que também 
integra o Grupo de Trabalho Pró-
-Metrópole, com foco importante 
no estímulo ao desenvolvimento 

integrado dos municípios da região 
metropolitana de Curitiba.

Mais oportunidades
Na última semana, Wozniack 

esteve em Maringá, norte do Estado, 
para destacar a participação do Pa-
raná no Pavilhão do Brasil na Expo 
Dubai, que acontece nos Emirados 
Árabes, reúne 190 países e com 25 
milhões de visitantes. 

Junto com o prefeito da cidade 
Ulisses Maia, Wozniack se reuniu 
com empresários e equipe de de-
senvolvimento da cidade. “Além da 
falarmos sobre essa importante par-
ticipação do Paraná na Expo Dubai, 
aproveitamos para conhecer novas 
tecnologias, principalmente em 
projetos de energia limpa, com uma 
empresa que fez um barracão com 
investimento de painéis solares, 
gerando a própria energia, e ainda 
tendo uma sobra que é negociada 
com a Copel. São projetos pioneiros 
que buscamos cadastrar na Invest 
Paraná e fomentar para demais 
empresas do estado”, explicou 
Wozniack. Já sobre o evento inter-
nacional, Paraná abrirá o pavilhão 
brasileiro na feira. “Lá, o governador 
Ratinho Jr vai passar um perfil sócio 
econômico do estado do Paraná 
para atração de negócios na área 
do turismo, inovação, tecnologia, 
inclusive, no agronegócio”, finalizou 
o assessor especial de Desenvolvi-
mento Econômico da Invest Paraná. 
(Foto: DIvullgação)
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Para fins de regularização fundiária, nos termos dos § 1° e § 5°, do artigo 
31, da Lei nº 13.465/2017, NOTIFICAMOS 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, das 
áreas a seguir descritas, do Loteamento VILA NOVA, conforme matriculas 
ou transcrições anexadas ao processo das áreas abaixo identificadas, que 
estamos realizando processo de regularização fundiária, conforme abaixo 
se especifica: LOTEAMENTO VILA NOVA: BERNARDINO CAMPOS FILHO, 
e sua esposa se casado for, eventuais herdeiros e sucessores, e terceiros 
interessados, com relação à transcrição nº 24.417, do Livro 3-X, e nº 9.849, 
do Livro 3-H, ambas do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Curitiba/PR, e 
DANIEL RODRIGUES FILHO e sua esposa se casado for, com relação ao lote 
nº 11, da quadra III, objeto da transcrição nº 13.879, do Registro de Imóveis 
de Piraquara/PR; ANTÔNIO LUIZ MOREIRA e sua esposa se casado for, com 
relação ao lote nº 12, da quadra III, objeto da transcrição nº 15.522, do 9º Re-
gistro de Imóveis de Curitiba/PR, para que no prazo de 30 (TRINTA) dias, caso 
queiram, ofereçam impugnação aos pedidos de RETIFICAÇÃO 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, da seguinte forma: JAIR 
JUSTINO DE OLIVEIRA e NEUZA SOUZA DE OLIVEIRA -  Lote nº 12, da Quadra 
III, com área total de 524,35m². Os notificados interessados podem consultar e 
apresentar, caso queiram, impugnação ao pedido de regularização fundiária, 
no seguinte endereço “Rua Betonex, nº 218, em frente ao Mercado Gepão, 
no Bairro Guarituba, na cidade de Piraquara/PR”. Piraquara/Pr, 15 de maio 
de 2017. Responsabilidade Técnica Henrique Imóvel Legal. (REPUBLICAÇÃO)

PROCESSO ADMINISTRATIVO
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

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 do imóvel objeto 
da TRANSCRIÇÃO 8.900, do livro 3-F, do 9º Registro de Imóveis de Curitiba 
em nome de CELSO CESAR OSTERNACK e sua ESPOSA se casado for, even-
tuais herdeiros, sucessores e terceiros interessados, assim como eventuais 
responsáveis tributários; ANTÔNIO DE SOUZA DOS SANTOS e sua ESPOSA 
se casado for, eventuais herdeiros, sucessores e terceiros interessados, assim 
como eventuais responsáveis tributários, referente à matricula nº 36.393, do 
Registro de Imóveis de Piraquara/PR, 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 im-
pugnação os processos não impugnados serão levados à registro no Cartório 
de Registro de Imóveis de Piraquara, na forma do processo administrativo de 
REURB da PLANTA SANTO ANTÔNIO – LOTE COLONIAL 40, da seguinte forma: 
1) RAZIELE DE FÁTIMA VASQUES – QUADRA 02 – LOTE 09-R1.  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 con-
cordância com a presente Reurb, na forma da Lei 13.465/2017.  Piraquara, 14 
de DEZEMBRO de 2019. ADRIANO RODRIGO CORDEIRO. Secretário Municipal 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. (REPUBLICAÇÃO)

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O MUNICÍPIO DE GUARATUBA, através da Secretaria Municipal de 
Habitação, 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 PRAIA GRANDE – BALNEÁRIO PRAIA DO SOL, conforme MATRICULAS 
e TRANSCRIÇÕES anexadas ao processo das áreas abaixo identificadas, que 
estamos realizando processo de regularização fundiária, conforme abaixo 
se especifica: EMPRESA BALNEÁRIA GUARATUBA assim como seus repre-
sentantes legais, eventuais sucessores não registrados ou desconhecidos, 
eventuais herdeiros e sucessores, e terceiros interessados; MAX KAIROWSKI e 
sua ESPOSA se casado for, eventuais herdeiros e sucessores, e terceiros inte-
ressados, com relação à transcrição nº 5.689, do Livro 3-F, fls. 265, do Registro 
de Imóveis de Paranaguá/PR; MOACIR LOURES PACHECO e sua ESPOSA se 
casado for, eventuais herdeiros e sucessores, e terceiros interessados, com 
relação à transcrição nº 5.689, do Livro 3-F, fls. 265, do Registro de Imóveis 
de Paranaguá/PR; MARIA SALES GONÇALVES e seu ESPOSO se casada for, 
eventuais herdeiros e sucessores, e terceiros interessados, com relação aos 
autos da USUCAPIÃO nº 171/1995 da Vara Cível de Guaratuba/PR; LEOCÁDIO 
GONÇALVES e sua ESPOSA se casado for, eventuais herdeiros e sucessores, 
e terceiros interessados, com relação aos autos da USUCAPIÃO nº 171/1995 
da Vara Cível de Guaratuba/PR; LUIZ GONÇALVES e sua ESPOSA se casado 
for, eventuais herdeiros e sucessores, e terceiros interessados, com relação 
aos autos da USUCAPIÃO nº 171/1995 da Vara Cível de Guaratuba/PR; assim 
como os eventuais RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS e COMPROMISSÁRIOS COM-
PRADORES não identificados, eventuais confrontantes desconhecidos, para 
que no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do presente, caso 
queiram, ofereçam impugnação aos pedidos de regularização fundiária. Ao 
final do prazo de impugnação os processos não impugnados serão levados 
à registro no Cartório de Registro de Imóveis de Guaratuba, na forma do 
processo administrativo de REURB-S, da seguinte forma: 1) JOSÉ DE ALENCAR 
SOARES - QUADRA 01 - LOTE 01; 2) KATIUCIA CRISTINE PEREIRA MELLO e 
GABRIEL GOMES BARBOZA BEDIN - QUADRA 01 - LOTE 02; 3) BEATE SIMON - 
QUADRA 01 - LOTE 03; 4) BEATRIZ PEREIRA DA SILVA - QUADRA 01 - LOTE 07; 
5) ZELINA GONÇALVES FLORÊNCIO e MAURO PEDRO FLORÊNCIO - QUADRA 
01 - LOTE 09; 6) MARIA SALES GONSALVES - QUADRA 01 - LOTE 10; 7) KELLY 
CRISTINA LOPES DUARTE GONÇALVES e ELIAS GONÇALVES - QUADRA 01 - 
LOTE 12; 8) CICERO TADEU DOS SANTOS E ROSELI CARRARO DOS SANTOS 
- QUADRA 01 - LOTE 15; 9) JOÃO MARIA DE OLIVEIRA e ILMA ROSA NOGUEI-
RA - QUADRA 01 - LOTE 16; 10) JOSÉ DONIZETE FRANCISCO LEAL e SIRLEI 
TEREZINHO TOLEDO LEAL - EVA TOLEDO e BELMIRO ACIR TOLEDO -  SIDNEI 
ACIR TOLEDO - CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS - QUADRA 02 - LOTE 01; 
11) IRENE APARECIDA ROCHA - QUADRA 02 - LOTE 02; 12) NELI DE OLIVEIRA 
FERNANDES e GILSON GUATEMI FERNANDES - QUADRA 02 - LOTE 05; 13) 
NEUDI DE OLIVEIRA e IVONETE FATIMA ANDRETTA DE OLIVEIRA - QUADRA 
02 - LOTE 06-R; 14) LENILDE GONÇALVES DA SILVA - QUADRA 02 - LOTE 07; 
15) HELLEN CRISTINA GONSALVES - QUADRA 02 - LOTE 11; 16) ORLEI TOLEDO 
- QUADRA 02 - LOTE 12; 17) MARLENE APARECIDA DO CARMO – QUADRA 02 
- LOTE 13; 18) MARIANA FERREIRA TOLEDO e JOSÉ ROSA TOLEDO - QUADRA 
02 - LOTE 14; 19) MADALENA GONÇALVES GOULART e MARCOS NESTOR 
GOULART - QUADRA 02 - LOTE 15; 20) ANTÔNIO MEDRADO DOS SANTOS 
e NADIR TEREZINHA KOCHAN - QUADRA 02 - LOTE 16; 21) ALCIONE MAURO 
FLORENCIO e PATRICIA FLORENCIO - QUADRA 02 - LOTE 23; 22)  SUELI DE LIMA 
LEITE - QUADRA 03 - LOTE 01; 23) DOUGLAS DE SOUZA - QUADRA 03 - LOTE 05; 
24) SIRLEI TRINDADE DE MIRANDA - QUADRA 03 - LOTE 06; 25) LENIRA SILVA 
DOS SANTOS DE SOUZA e ADIR RODRIGUES DE SOUZA - QUADRA 03 - LOTE 
07; 26) EDSON LUIZ MACHADO e DAYANE SORAIA RATTMANN - QUADRA 
03 - LOTE 08; 27) DANIELLE CRISTINE FERREIRA - QUADRA 03 - LOTE 17; 28) 
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA TEODORO e ANA CAROLINA MARTINS - QUADRA 
03 - LOTE 18-R1; 29) FRANCIANE BALDOINO GOULART - QUADRA 03 - LOTE 19; 
30) IVONE CARRARO FERRAZ - QUADRA 04 - LOTE 01; 31) SIRLEI JUSTINO DOS 
SANTOS e JOSÉ VIRGILIO DOS SANTOS - QUADRA 04 - LOTE 02; 32) PEDRO 
BERNARDES MACHADO - QUADRA 04 - LOTE 03; 33) LEONICE NARDES - QUADRA 
04 - LOTE 04; 34) ROSE MARLI REWAY FERREIRA - QUADRA 04 - LOTE 08; 35) 
PAULO CARLOS PESSOA e SILVANA MARCIA DE CAMARGO MORAES PESSOA 
- QUADRA 04 - LOTE 09; 36) JOANINHA GUIMARÃES DE SOUZA - QUADRA 04 
- LOTE 10; 37) ELISANGELA NATALIA GONÇALVES - QUADRA 04 - LOTE 11; 38) 
ROSANE MARIA RIBAS RUTHES GODOY e JOÃO DA SILVA GODOY - QUADRA 
04 - LOTE 17. Os notificados interessados poderão, querendo, apresentarem 
impugnação ao pedido de regularização fundiária, junto à Secretaria Municipal 
de Habitação, situada na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Dr. João 
Cândido, nº 380, centro – na cidade de Guaratuba - PR, 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. Guaratuba, 07 de JUNHO de 2021. 

A vida de quem depende 
do transporte público para se 
locomover de Campina Grande 
do Sul a Curitiba passa a ficar 
mais fácil — e mais econômica 
— a partir de sábado (25). A 
rede de transporte do muni-
cípio passa a ser integrada à 
Capital a partir da linha Jardim 
Paulista - Fagundes Varela, que 
liga um dos bairros mais popu-
losos da cidade à Linha Verde. 
A novidade é resultado de um 
novo convênio entre a Prefeitu-
ra de Curitiba e a Coordenação 
da Região Metropolitana de 
Curitiba (Comec), que adminis-
tra o transporte coletivo em 19 
municípios.

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior definiu a medi-
da como uma grande conquista 
para os moradores de Campina 
Grande do Sul. “Essa era uma 
reivindicação de muitos anos 
da população e da prefeitura 
por ser um custo muito gran-
de para o trabalhador que 
precisava vir para Curitiba e 
vice-versa”, explicou.

Com a integração, usuários 
que se deslocam entre os dois 
municípios passam a pagar 
apenas uma passagem para 
o trecho, reduzindo os custos 
pela metade. Na prática, a ida 
e volta chegava a R$ 18,50 por 
dia, considerando as passa-
gens de R$ 4,75 em Campina 
Grande do Sul e de R$ 4,50 em 
Curitiba. O valor diário passa, 
agora, a R$ 9,25 — gerando 
uma economia de cerca de R$ 
200 ao mês para quem faz o 
deslocamento diariamente.  
“O usuário passa a pagar, 
em vez de duas, apenas uma 
passagem por t recho. Isso 

diminui 50% do custo, o que 
faz sobrar mais dinheiro para 
outras despesas do dia a dia. 
É uma parceria muito boa”, 
acrescentou Ratinho Junior.

Ele também ressaltou que 
a linha vai contribuir para o 
deslocamento até o Hospital 
Angel ina Caron, local izado 
em Campina Grande do Sul. O 
hospital tem mais de 2 mil pes-
soas na equipe de funcionários. 
Além disso, cerca de 400 mil 
atendimentos são realizados 
por ano, sendo a instituição de 
saúde que mais faz transplan-
tes de órgãos no Estado.

O prefeito do município, 
Bihl Zanetti, reforçou que a 
principal vantagem é a econo-
mia de cada cidadão. “Muitas 
pessoas que usam transporte 
público da cidade trabalham 
em Curitiba. Elas vão economi-
zar praticamente 50% do que 

gastam hoje. Só na região do 
Jardim Paulista temos uma 
população de cerca de 30 mil 
habitantes, dos quais cerca 
de 5 mil usuários vão usufruir 
da oportunidade de acesso à 
integração”, detalhou.

TRAJETO – A linha N01 
parte do Terminal Metropolita-
no Jardim Paulista e chega até 
a Estação Tubo Fagundes Vare-
la, no Bairro Alto, em Curitiba. 
Do ponto final, o usuário tem 
a possibilidade de fazer outras 
conexões com os sistemas de 
transporte da Capital e dos 
outros municípios da Região 
Metropolitana.

A linha é alimentada com 
três ônibus, com intervalos de 
20 minutos nos horários de 
pico. A estimativa é de atender, 
inicialmente, um público de mil 
pessoas por dia. Além de Cam-

pina Grande do Sul, moradores 
de outros municípios próximos, 
como Quatro Barras e Colombo, 
também poderão ser beneficia-
dos. A linha percorre um trecho 
total de aproximadamente 12 
quilômetros.

Gilson Santos, presiden-
te da Comec ,  conf i rma as 
va n t a gens  q ue  vêm com 
a integração. “A par t i r  do 
momento em que a gente 
integra uma nova c idade, 
outros municípios que estão 
em seu entorno, e que even-
tualmente utilizam o trans-
porte coletivo metropolitano, 
passam a ter a possibilidade 
de utilizar essa integração. 
É  um ganho pa ra  toda a 
região, e uma importância 
que se dá aos trabalhadores 
que dependem do sistema”, 
destacou. ( Foto: Jonathan 
Campos/AEN)

Campina Grande do Sul ganha integração 
de transporte público com Curitiba
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