
Quatro Barras e Campina Grande do Sul estão comemorando Aniversário de Emancipação Política neste mês de 
novembro. São 60 anos e 70 anos de histórias e desenvolvimento. Com uma localização estratégica, os municípios 
contam com importantes centros para investimentos, indústrias, comércio, prestação de serviços, turismo, políticas 
públicas e uma população hospitaleira e empreendedora que trazem o progresso para a região.  Pág. 02
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Cidades progressistas 
comemoram aniversário

Quatro Barras e Campina Grande do Sul

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou na quinta-feira 
(28) a obra de transposição do Rio Capivari para a Bacia do Iraí, em 
Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Prevista inicialmente 
para 2025, ela foi antecipada pela Sanepar para minimizar o impacto 
da crise hídrica pela qual passa o Paraná desde 2020. A construção, 
que somou R$ 55 milhões em investimentos, foi realizada em tempo 
recorde: cerca de seis meses. Pág. 22

No dia 25 de outubro, foram entregues os relatórios de con-
clusão do estudo do Plano de Mobilidade Urbana de Piraquara. Os 
documentos tratam das propostas para a circulação e deslocamen-
tos no município que buscam melhorar a qualidade de vida no 
espaço urbano. O estudo contou com a ampla participação popular 
no processo de construção das propostas. Pág. 22

Inaugurada transposição do
Rio Capivari, em Colombo Mobilidade Urbana

em Piraquara

Prefeitura de Quatro 
Barras prorroga prazo 
de adesão ao Refis 2021

Inovação tecnológica

A Prefeitura de Quatro Barras está prorrogando, até o 
dia 20 de dezembro, o prazo de adesão ao Programa de 
Recuperação Fiscal - Refis 2021, que dá aos contribuintes 
e empresas a oportunidade de colocarem as contas em 
dia com o município, pelas facilidades de pagamento 
e redução das multas e juros. Tributos como o Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre 
Serviços (ISS) e taxas tributárias, com vencimento até 31 de 
dezembro de 2020, poderão ser quitados através. Pág. 24 

Em uma iniciativa pioneira no Estado do Paraná, nesta 
sexta-feira (5), a Prefeitura de Pinhais, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED),  inaugurou o 
primeiro Espaço Maker, e a escola municipal a receber o 
projeto piloto foi a Aroldo de Freitas. Pág. 27 

A Prefeitura de Pinhais lançou na última semana de outubro dois 
editais para a construção das novas sedes das escolas municipais 
Poty Lazzarotto e Maria Cappellari. As obras de infraestrutura 
escolar totalizam um investimento público de mais de R$ 24 
milhões de reais. Pág. 24

Pinhais vai investir 
R$ 24 milhões na 
construção de
duas novas escolas
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Quatro Barras e Campina 
Grande do Sul estão comemo-
rando Aniversário de Eman-
cipação Pol ít ica neste mês 
de novembro. Duas jovens e 
pujantes cidades da Região 
Metropol i tana de Cur i t iba , 
separadas pela BR-116, que 
corta os municípios. Com uma 
localização estratégica, os mu-
nicípios contam com importan-
tes centros para investimentos, 
indústrias, comércio, prestação 
de serviços, turismo, políticas 
públicas e uma população hos-
pitaleira e empreendedora que 
trazem o progresso da região. 

Quatro Barras
60 anos 
A cidade de Quatro Barras 

completa 60 anos no dia 09. 
De acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) a cidade tem atualmen-
te uma população estimada 

em mais de 24 mil habitantes. 
 Sua economia está 

voltada ao setor produtivo 
e à indústria limpa, já que a 
cidade está localizada em Área 
de Preservação Ambiental. O 
comércio e a prestação de ser-
viços também estão presentes 
na cidade com destaque para 
a gastronomia. 

Localizado em uma região 
serrana, Quatro Barras é rica 
em diversidade de espécies da 
fauna e da flora que compõem 
a mata atlântica presente no 
município. Inúmeras cacho-
eiras, córregos, montanhas, 
lagos e a Estrada da Graciosa, 
são um convite para passeios, 
turismo rural, caminhada, mon-
tanhismo, passeio cic l íst ico 
pela C ic lor rotas Nascentes 
do Iguaçu, passeio a cavalo 
e muito mais. Para preservar 
a biodivers idade o estado 
mantém em Quatro Barras 

as unidades de conservação: 
Área de proteção Ambiental do 
Iraí, Área de Especial Interesse 
Turístico do Marumbi, Parques 
estaduais do Marumbi e a Serra 
da Baitaca sendo este último 
um dos Parques mais visitados 
do Paraná, onde ficam o Morro 
do Anhangava, Pão de Loth e 
o Caminho do Itupava. 

Campina Grande
do Sul 70 anos
Campina Grande do Sul 

está completando 70 anos 
neste domingo 14 de novem-
bro. De acordo com o IBGE, a 
cidade tem atualmente mais 
de 44 mil habitantes. Por estar 
às margens da BR-116, Corredor 
do Mercosul, o município é  
dotado de infraestrutura e des-
taca-se pelo acelerado processo 
de urbanização apresentado 
na última década e também 
pela sua privilegiada posição 

geográfica. 
A economia é voltada para 

a indústria, comércio e prestação 
de serviços, além de ser um gran-
de polo logístico.  Investimentos 
em infraestrutura promoveu o 
crescimento acelerado do comér-
cio e da prestação de serviços 
local, fortalecendo o desenvol-
vimento econômico gerando 
emprego e renda em todas as 
regiões do município.  

No setor de turismo um dos 
cartões-postais do município é 
o Pico Paraná, sendo a monta-
nha mais alta do Paraná e da 
região Sul do Brasil; o Parque Ari 
Coutinho Bandeira, que é muito 
frequentado por turistas para 
a prática de pesca e passeios 
náuticos, situa-se às margens da 
represa Capivari Cachoeira e é 
aberto para visitação; o Parque 
de Eventos de Campina Grande 
do Sul é conhecido como a 
maior arena coberta da América 
Latina. Comprometida com a 
preservação ambiental, Campina 
Grande do Sul possuí dezenas 
de rios e cachoeiras. A cidade 
conta ainda com um Mata do 
Turismo disponível no portal 
da prefei tura ,  com pontos 
turísticos do município. 

Quatro Barras e Campina
Grande do Sul em festa

Fotos Valdir Lentcsh / Face da Notícia

Fotos Prefeitura de Campina Grande do Sul
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No ano em que o Rancho Dalprá comemora 26 anos, as cidades 

de Quatro Barras celebram 60 anos e Campina Grande do Sul 

70 anos. Temos uma imensa satisfação em fazer parte desse 

lugar, dessa história e somos felizes em poder contribuir com 

o nosso trabalho e conhecimento para o futuro dessas

cidades maravilhosas.  

O Rancho Dalprá conta com espaço aconchegante e acolhedor, 

belos cavalos, ar puro com clima ameno da serra e uma bela 

paisagem que fazem do espaço um local perfeito para

a prática de Equoterapia e Equitação. 

Quatro
Barras!

Campina
Grande do Sul!60

anos
70

anos

Rua Carlos Rodrigues da Cruz,
1495 (estrada do Posto Cupim)

Campina Grande do Sul / Centro. 
(41) 99243-0403.

Parabéns
Fotos Prefeitura de Campina Grande do Sul



Na Multivisão
você encontra

as melhores lentes
e armações

pelos melhores
preços.

Campina Grande do Sul - Jd. Paulista
Rua Duílio Calderari, 2322 - Lj 02 | 3679-7147

Quatro Barras - Centro
Av. Dom Pedro II, 130 - Sl 02 | 3672-5998

Parabéns
as cidades de Quatro

Barras e Campina Grande do
Sul pelos seus aniversários!

Desejamos um futuro promissor
à toda região e que a cada
ano possamos comemorar

juntos mais e mais conquistas!

Parabéns
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Ao visitar a Casa da Cultura 
de Quatro Barras é possível 
reviver e ver fatos, pessoas e 
momentos que marcaram a 
história da cidade, desde sua 
emancipação política em 1961. 
Lançada na sexta-feira (5), como 
parte das comemorações do 
sexagenário do município, a 
exposição intitulada “Através da 
Imagem Mostra Quatro Barras” 
faz um resgate da atuação dos 
gestores, famílias tradicionais e 
atividades que embasaram a 
economia da cidade por décadas, 
com imagens selecionadas do 
acervo da Prefeitura Municipal.

A mostra, realizada pela Se-
cretaria de Cultura e Turismo, foi 
aberta com uma solenidade no 
palco ao ar livre da Casa da Cultu-
ra Araci Ribeiro Vidolin, reduto da 
Cultura e espaço de preservação e 
conscientização ambiental.         

“Estamos diante da história, 
momento de reviver episódios 
importantes da nossa cidade, de 
relembrar a atuação de gestores, 
famílias e de pessoas que contri-
buíram muito para Quatro Barras, 
dedicando seu trabalho e sua 
vida a ela. Faço aqui uma menção 
especial a todos os gestores e 
pessoas que incansavelmente 
se dedicaram para tornar Quatro 

Exposição Fotográfica homenageia os 
60 anos de história de Quatro Barras

Barras o que é hoje, a joia rara do 
Paraná”, disse o prefeito Loreno 
Tolardo.

Do acervo aos
olhos do visitante
A secretária da pasta, Adria-

na Heindyk Mocelin, disse que 
a ideia de compartilhar com o 
público fotos históricas da cida-
de partiu de uma organização 
realizada na Biblioteca Municipal, 
onde a equipe localizou vasto 
acervo. “Encontramos muitos 
álbuns, fotos e registros interes-
santes que retratam a linha do 
tempo da cidade. Diante deste 
rico material logo surgiu a ideia 
de compartilhar este acervo, 
valorizando e resgatando nossa 
história”, contou a secretária.            

O trabalho de pesquisa e 

curadoria ficou à cargo da diretora 
da Casa da Cultura, Roslange-
la Polichuk, que realizou uma 
minuciosa seleção de imagens, 
buscando retratar fatos marcan-
tes para a cidade, por períodos, 
demarcados pela atuação de 
seus gestores, iniciando pelo 
primeiro prefeito do município, 
Aníbal Borba Cordeiro, até o 
gestor atual, Loreno Bernardo 
Tolardo.       

Além dos avanços obtidos a 
cada nova gestão, a mostra tam-
bém traz registros de  famílias, igre-
jas, marcos históricos e atividades 
tradicionais, a exemplo dos desfiles 
cívicos, das cavalgadas, da Missa da 
Paz, dos jogos de futebol, da fábrica 
de barricas e de outra atividade 
que embasou a economia de Qua-
tro Barras por décadas: a cantaria, o 

corte artesanal de pedras.
“A mostra buscou homena-

gear pessoas que se dedicaram 
a estas atividades e se tornaram 
símbolo da cidade pelo trabalho 
que desempenharam. É uma emo-
ção rever tantos fatos históricos”, 
disse a diretora da Casa da Cultura, 
Roslangela Polichuk.           

Acompanhando o lançamento 
da exposição, o ex-prefeito João 
Carlos Creplive, que geriu o municí-
pio por três vezes, falou da emoção 
de rever as imagens. “É um sen-
timento de alegria, de nostalgia. 
Rever tudo o que foi feito, pessoas 
que já não estão mais entre nós. É 
uma viagem no tempo, um tempo 
que não volta, mas que deixou 
muita saudade. São conquistas 
que se mantêm até hoje, são 
eternas”, disse João Carlos.

Solenidade    
A solenidade foi aberta com 

a execução do hino municipal ao 
vivo na voz da cantora Caroline 
Barros. O vice-prefeito Jarbas Mo-
celin também falou da satisfação 
de poder resgatar e compartilhar 
fatos históricos da cidade. “Um 
município que valoriza sua 
história e cultura sempre terá 
um olhar diferenciado para o 
futuro”, disse Jarbas.     

Encerrando o evento de 
lançamento, assim como o vice, 
Tolardo fez menção especial aos 
ex-prefeitos presentes e repre-
sentados - o ex-prefeito João Car-
los Creplive e o ex-prefeito Edison 
Wilmar Repinoski (in memorian), 
na ocasião representado pela es-
posa Elenai Gonçalves Repinoski. 
“É um momento de celebrar a 

história e homenagear todos 
que ajudaram a construí-la. 
Muitos não estão mais conosco, 
mas certamente seu legado fica-
rá para sempre”, disse Tolardo.

Mostra
permanece aberta
A mostra será aberta para as 

escolas municipais e também es-
tará à disposição do público para 
visitas agendadas, de segunda 
à sexta, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Interessados poderão 
entrar em contato pelo telefo-
ne: (41) 3671-8800, ramal 7873. 
Segundo a diretora da Casa 
da Cultura, a proposta é que a 
mostra fotográfica seja renovada 
a cada ano, com novas imagens 
do acervo.  (Fonte e fotos/Agên-
cia: Secretaria de Comunicação)
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Campina Grande do Sul e Quatro Barras,
terra pujante que orgulha a

todos que aqui vivem!

Parabéns!

INSTAGRAM.COM/OLIVEIRALIMACORRETOR

EPI´S E EQUIPAMENTOS

www.agos.net.br

Com grande alegria
comemoramos 60 Anos
de Quatro Barras e 70 Anos
de Campina Grande do Sul,
cidades pujantes que
tanto nos orgulham!

Admiração
Orgulho
Gratidão

Parabéns!
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Campina Grande do Sul e 
Quatro Barras compartilham 
não apenas divisas e história, 
mas também um momento 
muito positivo e uma pers-
pectiva de futuro promissor.

Aniversariantes do mês 
de novembro (Quatro Barras 
dia 09 e Campina Grande 
do Sul  d ia 14) ,  as c idades 
irmãs são testemunhas dos 
pr imei ros  mov imentos  de 
desenvolvimento do Paraná, 
quando abrigavam as primei-
ras  conexões entre  o litoral 
paranaense e o primeiro pla-

nalto. As localidades de Borda 
do Campo em Quatro Barras e 
dos Queimados em Campina, 
no século XVII ainda na forma 
de Arraiais  (pequenas aldeias, 
lugarejos de caráter provisório), 
p re sen c i a ram a  pa s sagem 
de ind ígenas,  mineradores, 
tropeiros e bandeirantes que 
aventuravam-se nas trilhas que 
transpunham a Serra do Mar. 

A relação entre tais municí-
pios vai além e em sua maneira 
mais singular possível, a partir 
do momento em que parte do 
território de Campina Grande 

do Sul viesse compor o terri-
tório que daria origem a Joia 
Rara do Paraná.

Atualmente, separadas por 
apenas por Rodovias (Estrada da 
Graciosa e Régis Bittencourt), as 
cidades irmãs apresentam-se co-
nurbadas, que somadas a Colombo 
compõem uma considerável  malha 
urbana, abrigando uma população 
metropolitana significativa que 
mantém uma inter-relação muito 
forte entre si e com a capital 
Curitiba.

A visão de futuro dos primeiros  
gestores, o controle e ordenamento 

Parabenizamos as cidades de Quatro Barras
pelos 60 anos e Campina Grande do Sul
que completa 70 anos em constante
desenvolvimento!

www.alupexcomponentes.com.br

Rua Mandaguaçu, 125,
Ermiliano Perneta - Pinhais - Paraná

41 3033-6560
41 3033-6569

BOX PRONTA ENTREGA, PUXADORES,
KIT BOX, FECHADURAS, PRATELEIRAS

E ACESSÓRIOS PARA VIDRO

CIDADES IRMÃS QUE MERECEM OS PARABÉNS!!
do território, a própria fragilidade 
ambiental desta região também 
contribuidoras de mananciais de 
abastecimento, fez de Campina e 
Quatro Barras  dois municípios de 
destaque em termos de desen-
volvimento sustentável.  
Apresentam condições invejáveis 
de qualidade de vida para sua 
população. Apresentam boa in-
fraestrutura de serviços públicos, 
qualidade ambiental e políticas 
de desenvolvimento social. São 
municípios detentores de uma ma-
lha viária importante e possuem 
localização estratégica, condições 

que foram determinantes para que 
se consolidassem como municípios 
com vocação industrial.  

Sua gente, cada vez mais cons-
ciente do privilégio de construir tais 
municípios e neles viver, somada a 
condição econômica favorável e a 
capacidade de gestões responsá-
veis e inovadoras, certamente serão 
fatores essenciais para assegurar 
um futuro que orgulhará a todos. 
Parabéns Quatro Barras! Parabéns 
Campina Grande do Sul!  Orgu-
lhos da Região Metropolitana de 
Curitiba, tanto pelo passado e seu 
presente, quanto pelo lindo futuro 

PARABÉNS
QUATRO BARRAS, 60 ANOS!

E CAMPINA GRANDE DO
SUL, 70 ANOS!

A Blumenauense parabeniza as 
cidades de Quatro Barras e

Campina Grande do Sul pela
data especial. Cidades da

RMC que muito nos orgulha!

que se desenha.

Leverci Silveira Filho é Biólogo, 
Secretário para o Desenvolvimento 
da Região Metropolitana de Curitiba 
(Prefeitura Municipal de Curitiba) e Co-
ordenador de Relações Institucionais 
do Pró-Metrópole.
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É com muita
alegria que
parabenizamos 
Quatro Barras 
pelos 60 Anos. 
Temos orgulho 
de fazer parte do 
progresso dessa 
bela cidade!

É uma honra trabalhar e viver nessa 
terra abençoada. Parabéns Quatro 
Barras e Campina Grande do Sul. 

Campina Grande do Sul está em festa. Nossa cidade
comemora 70 Anos de Fundação, nós estamos juntos
trabalhando para o desenvolvimento desse belo município!

70 anos Campina Grande do Sul
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60
anos

A Joia Rara do Paraná está completando 60 anos de emancipação, 
vamos juntos, comemorar esta data tão especial para todos nós
que amamos essa terra. Com muita alegrei estamos à frente
desse pujante município, trabalhando com afinco a cada dia pelo
crescimento da nossa cidade. Buscando sempre o desenvolvimento 
econômico, a geração de emprego e renda, com qualidade de vida 
para todos que aqui moram. Vamos trabalhar juntos com união
pelo progresso da nossa cidade. Parabénspelo progresso da nossa cidade. Parabéns Quatro Barras,
parabéns a todos munícipes pelos 60 anos!
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Foi inaugurado na terça-

-feira dia (09) o Auto Posto 

Graciosa em Quatro Barras. 

Os empresários Elyzandro 

Carvalho Siqueira (Tengo) 

e Luiz Zacarias Siqueira 

Junior (Junão), receberam 

familiares, amigos, o prefei-

to Loreno Tolardo e demais 

autoridades para a cerimô-

nia de inauguração. O Posto 

Graciosa está localizado 

Atendemos par�cular e convênios (Unimed, Sul América,
 Paraná Clinicas, Bradesco, Copel, Sanepar, Nossa Saúde entre outros)

PSICOLOGIA
Psicoterapia Individual
(criança, adolescente e adulto)
Avaliação psicológica
Orientação Profissional

PSICOPEDAGOGIA
Avaliação psicopedagógica
Processo corretor psicopedagógico

41 99631 3376

/empiriapsicologia

Av. São Sebastião, 233
Sala 5 - Quatro Barras

A Empiria conta com profissionais 
especializados em diversas àreas da 
Psicologia.

QUATRO   BARRAS   PELOS
SEUS   60   ANOS!

Fisioterapia
Nutrição

Fonoaudiologia
Massoterapia
Acupuntura

Bioimpedância

Posto 
Graciosa é 
inaugurado
em Quatro 
Barras

na Rua 25 de Janeiro, no 

Centro de Quatro Barras e 

conta ainda com uma mo-

derna loja de conveniência. 

(Fotos Valdir Lentcsh/Face 

da Notícia)

A cada ano que passa Campina 
Grande do Sul está mais próspera. 
Para nós é uma imensa alegria fazer 
parte do progresso deste município. 
Vamos comemorar o aniversário e as 
conquistas da nossa cidade. 
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Estamos sempre trabalhando pelo desenvolvimento 
do nossa Paraná e dos municípios. No mês de novem-

bro as cidades de Quatro Barras e Campina Grande 
do Sul estão comemorando mais um ano de história e 

conquistas e para nós é uma alegria comemorar a 
data. Cidades aconchegantes e hospitaleiras de um 

povo trabalhador que juntos fazem da região um 
lugar perfeito para morar, estudar e investir. 

PARABÉNS QUATRO BARRAS, 60 ANOS!
E CAMPINA GRANDE DO SUL, 70 ANOS!

O Posto Graciosa parabeniza
a cidade de Quatro Barras

pelos 60 Anos de história e
desenvolvimento. Felicidades

às pessoas acolhedoras
que aqui vivem!

Cidade pujante que
nos orgulha!

Feliz Aniversário!
Orgulho de participar do crescimento 

das cidades de Quatro Barras e
Campina Grande do Sul!

C O R R E T O R  D E  I M Ó V E I S

C R E C I - P R  3 9 3 5 5

41 99771-4445
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Quatro Barras
60 anos!

Campina Grande 
do Sul 70 anos!
Muitas histórias,

grandes conquistas! 

Homenagem do Grupo
TW Saneamento:

G.L.N Construtora e Incorporadora
GLC Construções e Saneanento

Gicel - Fab. e Serv. em Prod. de Metal

O Grupo TW, formado pelas empresas 
Gicel, GLC Saneamento e G.L.N Cons-
trutora, atua no ramo do saneamento 
a mais de 10 anos. A Gicel é líder no 
mercado paranaense na produção de 
equipamentos para
saneamento. A GLC Saneamento é 
especializada em redes de coleta de 
esgoto, distribuição de água e drena-
gem. A G.L.N atua na construção civil 
residencial. Somos especialistas no 
desenvolvimento e fabricação de pro-
dutos para saneamento. Fabricando 
produtos nos mais diversificados ma-
teriais, dentre eles: aço carbono, aço 
inox, alumínio, fibra
de vidro, perfis pultrudados em prfv, 
entre outros.

O mês de novembro é especial para Quatro Barras e 
Campina Grande do Sul, que celebram Aniversário de 
Emancipação. Também é especial para os cidadãos 

que aqui vivem, gente de bem que com seu trabalho 
e dedicação constroem o desenvolvimento

dos municípios. 
Parabéns as cidades da Região

Metropolitana de Curitiba
que se destacam pelo desenvolvimento

econômico, pelas riquezas
e belezas naturais.   
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Quatro Barras
60 anos!

Campina Grande 
do Sul 70 anos!
Muitas histórias,

grandes conquistas! 

Homenagem do Grupo
TW Saneamento:

G.L.N Construtora e Incorporadora
GLC Construções e Saneanento

Gicel - Fab. e Serv. em Prod. de Metal

O Grupo TW, formado pelas empresas 
Gicel, GLC Saneamento e G.L.N Cons-
trutora, atua no ramo do saneamento 
a mais de 10 anos. A Gicel é líder no 
mercado paranaense na produção de 
equipamentos para
saneamento. A GLC Saneamento é 
especializada em redes de coleta de 
esgoto, distribuição de água e drena-
gem. A G.L.N atua na construção civil 
residencial. Somos especialistas no 
desenvolvimento e fabricação de pro-
dutos para saneamento. Fabricando 
produtos nos mais diversificados ma-
teriais, dentre eles: aço carbono, aço 
inox, alumínio, fibra
de vidro, perfis pultrudados em prfv, 
entre outros.

O mês de novembro é especial para Quatro Barras e 
Campina Grande do Sul, que celebram Aniversário de 
Emancipação. Também é especial para os cidadãos 

que aqui vivem, gente de bem que com seu trabalho 
e dedicação constroem o desenvolvimento

dos municípios. 
Parabéns as cidades da Região

Metropolitana de Curitiba
que se destacam pelo desenvolvimento

econômico, pelas riquezas
e belezas naturais.   
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Parabéns Quatro Barras

Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO

AMBIENTE E AGRICULTURA

Flávio Marcio Skiba
SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPECIAL DE PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS DE BEM-ESTAR ANIMAL

Aos 60 anos, Quatro Barras se destaca pelo desenvolvimento econômico e pelas belezas 
naturais, possuindo uma biodiversidade admirada por todos. A secretaria de Meio

Ambiente e Agricultura com muito orgulho parabeniza o município, o prefeito Loreno 
Tolardo e todos os quatrobarrenses pelo amor e cuidado com a nossa Joia Rara!

Parabéns Quatro Barras

Parabenizamos Quatro Barras e Campina 
Grande do Sul pelo aniversário de Emancipação.  

Quatro Barras 60 Anos!
Campina Grande do Sul 70 Anos!

Café Colonial da Bisa há 
13 anos com você!O melhor café 

colonial da região! (41) 3672-5741 | (41) 99201-1033
 Av. São Sebastião, 2800 - Jardim das

Acácias, Quatro Barras - PR
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É com muita alegria que parabenizo nossa linda
Quatro Barras pelos 60 anos, parabéns também a
cada cidadão, a todas as famílias que fazem parte
desse município que tanto nos orgulha. Vamos
juntos trabalhar pelo progresso da nossa cidade. 

Vereador Anderson
Mendonça (Rato)

Parabéns!
QUATRO BARRAS 60 ANOS
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Aos 60 Anos, Quatro Barras
é uma jovem cidade em
pleno desenvolvimento 

e nós fazemos parte
da sua história. 
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A Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA, realizará no dia 
24 de novembro, a VI Conferência Municipal de Meio Ambiente, com o 
tema: A Agenda 2030 e as políticas públicas: cenários pós pandemia 
em uma cidade sustentável. Além desta discussão, o evento tem o 
objetivo de formalizar a composição do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, biênio 2021-2023.

PRÉ-CONFERÊNCIA
No dia 26 de outubro, a Prefeitura Municipal de Piraquara, pro-

moveu a Pré-Conferência Municipal de Meio Ambiente, no Centro da 

Piraquara realiza VI 
Conferência Municipal

de Meio Ambiente 
Juventude Oriles Alves de Faria.  Tema do evento foi: Produção e 
consumo sustentável (ODS 12): ações e políticas públicas sobre resíduos.  
Este é um dos temas da Conferência Municipal de Meio Ambiente que 
acontecerá no dia 24 de novembro.

SERVIÇO:
VI Conferência Municipal de Meio Ambiente
Tema: Agenda 2030 e as políticas públicas: cenários pós pandemia 

em uma cidade sustentável. 
Data: 24 de novembro de 2021 / Hora: 9h Endereço: Rua Marechal 

Deodoro da Fonseca, 1951, Recanto das Águas

Com o objetivo de fomentar as compra de fim de 

ano no comércio local, a Associação Comercial Industrial 

e Agrícola de Piraquara - ACIAP lançou a campanha 

“Natal Premiado 2021”. São vários os empreendimen-

tos do município participantes que no ato da compra 

disponibilizam cupons para o sorteio de 131 prêmios no 

dia 23 de dezembro.

Os estabelecimentos participantes estão identifica-

dos com cartaz e material informativo da campanha. 

A população que priorizar as compras no comércio 

local concorrerá a TVs 32 Smart Led, Bicicletas aro 29, 

Microondas, Caixas de som, Fogões 4 bocas, Fritadeira 

Ayfree, Jogo de Panela, Panela Elétrica, Jogo de Jantar, 

Ventilador, Batedeira, Liquidificador, Secador de Cabelo, 

Fone de Ouvido, entre outros.

A ação visa não só movimentar o comércio local du-

rante o final de ano, mas valorizar os empreendimentos 

dos mais variados segmentos que o município possui. A 

iniciativa da ACIAP conta com o apoio da Prefeitura de 

Piraquara, Rotary Piraquara, TVjo, Piraquara Sincera e 

Programa Show de Notícias. (Foto: SCPiraquara)

ACIAP lança 
Campanha “Natal 
Premiado 2021” em 
Piraquara

Um grande abraço de seu
deputado estadual

Michele
Caputo

Nossas belas e lindas cidades
estão de aniversário e meu carinho
está voltado  para Campina Grande
do Sul e Quatro Barras. Sinto
orgulho de representar e participar
destes prósperos municípios da
nossa RMC os quais tenho imensa
gratidão pelos cidadãos que
labutam e nelas moram com
suas famílias!

Parabéns ao povo dessas
belas cidades que tanto amamos! CAMPINA GRANDE DO SUL 70 ANOS

QUATRO BARRAS 60 ANOS
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Quatro Barras
está de aniversário e quem comemora somos 

todos que aqui vivemos!  Parabéns Quatro 
Barras, é um orgulho poder participar da 

transformação dessa cidade

41   9 941 8-01 17
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Escola de Turismo tem 
seis novos cursos de 
capacitação até dezembro

A produção industrial do 
Paraná foi a terceira que mais 
cresceu no País em 2021, com 
avanço de 13,3% entre janeiro e 
setembro, na comparação com 
os primeiros nove meses do ano 
passado. Dos 15 locais analisados 
pelo IBGE, apenas dez aumen-
taram a produção industrial no 
acumulado do ano, sendo que a 
indústria nacional avançou 7,5% 
no período. O Paraná ficou atrás 
apenas de Santa Catarina (18,1%) 
e de Minas Gerais (14,%).

Já no acumulado de 12 me-
ses, os dois estados do Sul foram 
destaque, com Santa Catarina 
na liderança com o aumento 
de 16,4%. O comparativo mostra 
a força da retomada frente ao 
impacto dos meses mais proble-
máticos da pandemia no setor.

Além disso, o Paraná foi 
um dos poucos estados com 
avanço na atividade industrial 
especificamente em setembro 
de 2021, ante o mesmo mês do 
ano passado. O crescimento da 
indústria paranaense no período 
foi de 0,9%, superado apenas 
pelo Rio de Janeiro (5,3%), Minas 
Gerais (5%) e Santa Catarina 

Indústria paranaense avança 
13,3% em 2021 e fica entre os 
três melhores resultados do País

(1,5%). Apenas os quatro estados 
apresentaram resultado positivo 
no período, sendo que, no País, a 
produção industrial recuou 3,9%.

Assim como a maioria das 
regiões pesquisadas pelo IBGE, 
houve queda na produção para-
naense entre agosto e setembro 
deste ano, com redução de 0,4%, 
mesmo resultado da média 
nacional.

Saldo de empresas cresce 
10,39% em 2021 no Paraná, 
aponta Junta Comercial

Serviços e comércio represen-

tam 60% do recorde de empre-
gos gerados em 2021

SETORES – O aumento da in-
dústria no Paraná no acumulado 
do ano foi puxado pela fabricação 
de máquinas e equipamentos, 
que teve evolução de 73,1% nos 
primeiros nove meses na compa-
ração com o mesmo período de 
2020. É seguida pela produção 
de veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (44,3%) e de 
produtos de madeira (33,8%).

Também avançaram a fa-
bricação de produtos de metal, 

Uma homenagem de

Marcus Tesserolli
Marquinhos
Ex-prefeito de Piraquara e atual
Diretor Geral da Paraná Edificações

É com muita alegria que parabenizo as cidades de Quatro Barras e
Campina Grande do Sul pelos seus aniversários de Emancipação

Política, recebam meu abraço nessa data tão especial!

60 Anos - Parabéns Quatro Barras!70 Anos - Parabéns Campina!

Cidade pujante que
nos orgulha!

exceto máquinas e equipamen-
tos (30%); produção de minerais 
não metálicos (20,1%); máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos 
(12,6%); móveis (8,8%); bebidas 
(7,7%); produtos de borracha e 
de material não plástico (6,1%); 
outros produtos químicos (6%) 
e de coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombustíveis 
(0,6%).

Houve retrocesso na indústria 
de produtos alimentícios (-6,3) e 
de celulose, papel e produtos de 
papel (-1,7%).

Inaugurada no fim de setembro, a Escola de Turismo de 
Curitiba já promoveu em pouco mais de um mês vários cursos 
gratuitos em parcerias do Instituto Municipal de Turismo com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Paraná (Senac/
PR) e a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). 

Até o fim de dezembro, mais seis cursos estão programados, 
em parcerias com o Solar do Rosário e o Instituto Municipal de 
Administração Pública (Imap), inclusive para preparar o segmento 
para o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021.

A Escola de Turismo traz uma proposta inovadora e colaborativa 
com capacitações destinadas a um grande público: trade, empresas, 
empresários, terceiro setor, servidores públicos, intercambistas e 
cidadãos interessados em inovação no setor turístico. “Inédita no 
Brasil, a Escola de Turismo integra o conjunto de ações do município 
para acelerar a retomada econômica em Curitiba, apoiando um dos 
setores mais impactados pela pandemia”, salienta Tatiana Turra, 
presidente do Instituto Municipal de Turismo.

Os primeiros cursos da Escola de Turismo foram ofertados, em 
outubro, em parceria com o Senac/PR, que gratuitamente cede sua 
plataforma EAD (ensino à distância) para que profissionais do setor 
de turismo e eventos possam participar de capacitações rápidas 
em áreas como gastronomia, design e informática. (Fonte: SCPMC)
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Representante
Curitiba e Região 

Metropolitana
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O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior inaugurou na 
quinta-feira (28) a obra de trans-
posição do Rio Capivari para a 
Bacia do Iraí, em Colombo, na 
Região Metropolitana de Curitiba. 
Prevista inicialmente para 2025, 
ela foi antecipada pela Sanepar 
para minimizar o impacto da crise 
hídrica pela qual passa o Paraná 
desde 2020. A construção, que 
somou R$ 55 milhões em inves-
timentos, foi realizada em tempo 
recorde: cerca de seis meses.

“O Paraná está em emer-
gência hídrica há um ano e oito 
meses, a maior crise dos últimos 
91 anos. Esta obra faz parte de um 
planejamento emergencial, e vai 
ajudar a encher nossos reserva-
tórios e atender os paranaenses 
que moram na região. Queremos 
dar segurança hídrica para quem 
mora em Curitiba e municípios vi-
zinhos, levando aquilo que é mais 
essencial para a vida: a água, e 

No dia 25 de outubro, foram entregues os relatórios de 
conclusão do estudo do Plano de Mobilidade Urbana de 
Piraquara. Os documentos tratam das propostas para a circu-
lação e deslocamentos no município que buscam melhorar a 
qualidade de vida no espaço urbano. O estudo contou com 
a ampla participação popular no processo de construção das 
propostas.

 O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
Tiago Alves, comenta sobre o Plano. “Elaboramos um plano 
de qualidade. Com a participação da comunidade e com a 
dedicação da equipe de trabalho da Prefeitura Municipal e da 
URBTEC, conseguimos prever diretrizes e medidas estratégicas 
que irão beneficiar o desenvolvimento do Município, melhorar 
a condição de deslocamento da população e o desenvolvi-
mento social e econômico da nossa Cidade.”, destacou.

Plano Municipal de Mobilidade Urbana 
O Plano de Mobilidade é instrumento de efetivação da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana que objetiva integrar o 
planejamento urbano, transporte e trânsito, em conformidade 
com o Plano Diretor, apresentando diretrizes para orientar as 
medidas e estratégicas públicas municipais. Mobilidade Urba-
na é definida como a condição que permite o deslocamento 
das pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver 
relações sociais e econômicas. (Foto: SCPMPiraquara)

Inaugurada transposição do
Rio Capivari, em Colombo

 

água de qualidade”, afirmou o 
governador.

Com extensão de 26,7 qui-
lômetros, a transposição tem 
como objetivo aumentar o for-
necimento na RMC, produzindo 
até 714 litros por segundo – o 
que representa cerca de 7,8% 
do consumo de água da região.

O volume passa a compor 
a reserva da Barragem do Iraí 
no Sistema de Abastecimento 
Integrado de Curitiba e Região 
Metropolitana (SAIC), que atende 
dez municípios com água tratada: 
Almirante Tamandaré, Araucária, 
Campina Grande do Sul, Colom-
bo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 
Pinhais, Piraquara, Quatro Barras 
e São José dos Pinhais.

 O presidente da Sane-
par, Cláudio Stábile, ressaltou que 
a obra já tinha o projeto pronto 
por estar planejada para o ciclo 
2021-2025, mas que seria iniciada 
apenas em quatro anos. “É uma 

obra de grande porte por tudo 
que ela envolve no ecossistema. 
Com o projeto e as autorizações 
em mãos, iniciamos o desafio de 
realizá-la em seis meses, o que 
fizemos com grande qualidade e 
economizando R$ 10 milhões com 
relação ao previsto inicialmente”, 
destacou.

PERCURSO
 A transposição inclui uma 

combinação de tecnologia e apro-
veitamento de recursos naturais. 
O trajeto inicia com a captação da 
água do Rio Capivari, seguindo 
para uma estação elevatória de 
água bruta. Para superar a uma 
altitude de 122 metros do Morro 
do Roseira, a estação conta com 
quatro motores com potência 
de 850 hp cada. Dali, a água é 
bombeada até o Rio Timbu, onde 
passa a seguir o curso natural até 
chegar à Barragem do Iraí, para 
então ser tratada nos sistemas 

Iraí e Iguaçu.
O prefeito de Colombo, Helder 

Lazarotto, ressaltou a qualidade 
da intervenção, feita em tempo 
recorde. “Essa obra vai atender 
boa parte da região de Colombo, 
como Campo Alto, Atuba e Rio 
Verde. Além da agilidade e da 
consciência ambiental, o empre-
endimento não é só emergencial: 
depois que passar a crise hídrica, 
continuará sendo aproveitado 
pela população”, afirmou.

PLANEJAMENTO
Concluída a fase emergen-

cial, a Sanepar vai construir uma 
estação que fará o tratamento 
da água do Capivari. As adutoras 
implantadas agora para levar 
água bruta para o sistema Iraí, no 
futuro, levarão água tratada e serão 
conectadas ao reservatório Monte 
Castelo, já existente, e ao futuro 
reservatório Roseira. Esse projeto 
faz parte do Plano Diretor do SAIC.

Prefeitura de Piraquara 
recebe relatórios de 
conclusão do Plano de 
Mobilidade Urbana

Neste sábado, 13 de novembro, acontece a 2° Feira da Villa 
do Colono, das 10h às 18h, na Rua Nova Tirol, 2523 - Capoeira 
dos Dinos. Os produtos comercializados são recém-colhidos pelo 
produtor, destinados diretamente ao consumidor final. Hortaliças, 
verduras, frutas, legumes, sucos, cosméticos, artesanato dentre 
outros produtos provenientes da agricultura familiar.

Assim como as demais feiras do município, trata-se de uma 
iniciativa dos próprios feirantes com o apoio da Prefeitura de 
Piraquara, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico.

A Villa do Colono é formada por unidades de agro artesanais 
até produção agroindustrial, sendo administrada pela Coopera-
tiva de Processamento de Alimentos e Agricultura Solidária de 
Piraquara (COPASOL Trentina).

2° Edição da Feira da Villa 
do Colono será realizada 
neste sábado
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Em visita a CPCAMP - Co-
operativa dos Produtores de 
Campina Grande do Sul, o pre-
feito Bihl Zanetti assinou nesta 
segunda-feira (08/11), o Termo 
de Cessão de uso de um Micro 
Trator Agrícola para a CPCAMP.

Visando a valorização da 
agricultura familiar e melhoria 
da qualidade de vida dos pro-
dutores, o convênio celebrado 
pela Prefeitura de Campina 
Grande do Sul vai colaborar no 
escoamento dos produtos com 
mais rapidez e eficiência. 

O ato contou com a pre-
sença do coordenador do De-
partamento de Agr icul tura 
Lucas Sehnem e Alequesander 
do Santos, representando a 
CPCAMP - Cooperativa dos Pro-
dutores de Campina Grande 
do Sul. 

O termo de cessão de uso 
tem a duração de 12 meses, 
podendo ser prorrogado, e a 
manutenção do veículo será 
feita pela Cooperativa. (Fotos: 
Diego Tiller/PMCGS)

Nossa bela cidade está completando 60 anos e nós estamos
felizes em fazer parte do progresso desse pujante município da

Região Metropolitana de Curitiba! Parabéns QUATRO BARRAS!
Parabéns a todas as famílias quatrobarrenses!

Rua Ana Andreatta Mocelin, 606 - Borda do Campo, Quatro Barras (41) 3672-3202

C O M É R C I O   D E   P E D R A S

FM
CASA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

BORDA
DO
CAMPO

Jim McCants

As cidades de Campina Grande do Sul, Curitiba e Pinhais realizaram 
no último domingo (07/11), o Pedala Metropolitano. A aventura foi total-
mente gratuita aos atletas e envolveu aproximadamente 200 ciclistas.

O Pedala Metropolitano partiu do Clube da Gente Boa Vista, em 
Curitiba. A aventura percorreu 32 quilômetros de distância, passando 
por rotas de Campina Grande do Sul, Curitiba e Pinhais, e a chegada 
foi na Arena de Eventos de CGS.

Durante o percurso, os ciclistas foram acompanhados por agentes 
das Guardas Civis Municipais de Campina Grande do Sul e de Curitiba, e 
da Superintendência de Trânsito (Setran), também da capital do Estado.

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Helton Colere, 
falou da importância do Pedala Metropolitano: “Passeios ciclísticos como 
esse trazem engajamento da população para o uso da bicicleta, como 
esporte e como meio de transporte, ajudando inclusive na qualidade 
de vida dos praticantes”. O secretário ainda ressaltou que o evento ao 
passar pelas estradas rurais locais, movimenta Campina Grande do Sul 
e amplia o nosso turismo municipal. (Fonte e foto: SCCGS)

Campina Grande do Sul foi 
o destino final do Pedala 
Metropolitano no último 
domingo

Prefeitura firma parceria 
com Cooperativa dos 
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A Prefeitura de Quatro Barras 
está prorrogando, até o dia 20 de 
dezembro, o prazo de adesão ao 
Programa de Recuperação Fiscal 
- Refis 2021, que dá aos contribuin-
tes e empresas a oportunidade de 
colocarem as contas em dia com 
o município, pelas facilidades de 
pagamento e redução das multas 
e juros.

 Tributos como o Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), 
o Imposto sobre Serviços (ISS) e 
taxas tributárias, com vencimento 
até 31 de dezembro de 2020, 

A Prefeitura de Pinhais lançou 
na última semana de outubro dois 
editais para a construção das no-
vas sedes das escolas municipais 
Poty Lazzarotto e Maria Cappellari. 
As obras de infraestrutura escolar 
totalizam um investimento público 
de mais de R$ 24 milhões de reais.

A Escola Municipal Poty Lazza-
rotto é uma unidade de ensino no 
bairro Emiliano Perneta, localizada 

poderão ser quitados através do 
Refis.

Os descontos podem variar 
entre 40% até 100% dos juros, 
dependendo da modalidade de 
pagamento. O contribuinte que 
optar pelo parcelamento poderá 
quitar os débitos em até 60 vezes. 
A parcela mínima para pessoa 
física é de R$ 30,00 e para pessoa 
jurídica de R$ 50,00, por indicação 
fiscal ou inscrição municipal.

 Os interessados poderão fazer 
a solicitação do Refis via protocolo 
no site da Prefeitura de Quatro 

na Rua das Palmeiras, 159 e o 
valor da licitação é de mais de R$ 
13 milhões. Já a Maria Cappellari 
é um estabelecimento de ensino 
localizado no Maria Antonieta, na 
Rua Augusto Trevisan, 188 e o 
investimento será de aproxima-
damente R$ 11 milhões de reais.

As empresas interessadas em 
participar das licitações deverão 
entregar as propostas na sede 

Prefeitura de Quatro Barras prorroga 
prazo de adesão ao Refis 2021

Barras. Após o pedido, o setor 
responsável fará os agendamentos 
presenciais para a entrega de docu-
mentos.  Também é possível fazer 
a solicitação no Setor de Tributação 
da Prefeitura, das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h30, ou nas Subpre-
feituras da Borda do Campo, nas 
quintas-feiras, e do Jardim Menino 
Deus, nas terças-feiras. 

Documentos
necessários:
PESSOA FÍSICA –  É neces-

sário apresentar o comprovante 

da Prefeitura obedecendo às 
datas estipuladas pelos editais de 
concorrência pública. A abertura 
dos envelopes ocorrerá na Sala 
de Licitações situada na Rodovia 
João Leopoldo Jacomel, 12.162 
no térreo.

Os editais dos processos lici-
tatórios estão disponíveis no site 
da Prefeitura de Pinhais na aba 
“Licitações”.

de domínio, posse ou propriedade 
do bem, mediante a apresentação 
de documento comprobatório 
expresso, por exemplo, registro de 
imóvel, escritura pública de compra 
e venda, contrato de promessa 
de venda com firma reconhecida, 
petição de usucapião ou já possuir 

estes dados junta à prefeitura em 
processos anteriores. 

PESSOA JURÍDICA - Docu-
mentos pessoais do responsável ou 
representante legal, Contrato Social 
ou Estatuto da Empresa e da última 
alteração contratual, se houver, 

demonstrada mediante certidão 
simplificada da Junta Comercial.

Serviço: Mais informações so-
bre o programa podem ser obtidas 
no Departamento de Tributação 
pelo telefone: (41) 3671-8800, 
ramais 8831 ou 8835. (Fonte e 
Foto: SCPQB)

Prefeitura vai investir R$ 24 
milhões na construção de
duas novas escolas
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Em janeiro de 2021 o Enge-
nheiro Civil, Marcus Tesserolli, foi 
nomeado Diretor Geral da Para-
ná Edificações pelo Governador 
Carlos Massa Ratinho Jr. Mais 
conhecido como “Marquinhos”, 
o ex-prefeito por dois mandatos 
de Piraquara, cidade da Região 
Metropolitana de Curitiba, assu-
mia a autarquia com a missão 
de dar celeridade e viabilizar os 
diferentes projetos e obras de 
responsabilidade da autarquia.

Passados quase dez meses, 
os avanços são visíveis com a 
quantidade de projetos viabi-
lizados ou em execução pela 
PRED. Com autonomia para 
montar e reorganizar a equipe, 
levou sua experiência técnica 
e de gestor público municipal 
para o Governo do Estado. 
Resultado disso é a presença 
constante durante o anúncio 
de obras e ações junto com o 
Governador Ratinho Jr e o seu 
secretariado.

Destaque para o lança-
mento do Banco de Proje-
tos da Paraná Edificações, um 
acervo disponibilizado para os 
399 municípios paranaenses 
para viabilização de diferentes 

Na quarta-feira (4), no audi-
tório do Centro Cultural Wanda 
dos Santos Mallmann, foi reali-
zada pela Secretaria Municipal 
de Segurança e Trânsito (SESET), 
a formatura do Curso de Forma-
ção da 1º Turma de Agentes de 
Trânsito da Guarda Municipal de 
Pinhais (GM).

O curso que foi realizado no 
Centro de Formação e Desenvol-
vimento Profissional da Guarda 
Municipal de Curitiba, contou 
com 10 integrantes da GM e teve 
carga horária de duzentas horas 
aulas, contemplando as questões 
de legislação de trânsito, noções 
de engenharia de tráfego e 
sinalização de trânsito, o papel 
educador do agente, operação 
e fiscalização de trânsito, entre 
outros conteúdos formativos. Na 
ocasião, os formandos foram ho-
menageados e receberam uma 
placa comemorativa.

A formatura teve a presença 
da prefeita Marli Paulino; a vice-
-prefeita Rosa Maria; do secretário 
interino de Segurança e Trânsito, 
Ricardo Pinheiro; dos vereadores 
Arnaldo do Vizinho Solidário, 
Fabricio Souza, Filho e Tomé; o 
supervisor e gerente de Certifica-

Paraná Edificações ganha novo ritmo 
e avança com obras pelo Paraná

equipamentos, assinaturas de 
ordens de serviço para obras de 
modernização do Hospital Re-
gional da Lapa São Sebastião, 
do Hospital de Dermatologia 
Sanitária do Paraná e Centro de 
Produção e Pesquisa de Imuno-
biológicos - CPPI de Piraquara, 
do Laboratório Central do Esta-
do - LACEN, entre outras ações.

A Paraná Edificações ainda 
celebrou um termo de coopera-
ção para o acompanhamento e 
fiscalização de obras e serviços 
de engenharia de edificações, 
nos estabelecimentos de toda 
a Rede Pública Estadual de 
Ensino. Entre contratos da PRED, 
Convênios e FUNDEPAR, atu-
almente são mais de R$ 620 
milhões de investimentos em 
obras públicas sob supervisão 
e gerenciamento da autarquia.

A Paraná Edi f i cações é 
responsável é por planejar, 
coordenar e executar projetos, 
obras e serviços de engenharia 
de edificações, de interesse da 
administração pública estadu-
al. Uma gestão eficiente e de 
resultados reflete diretamente 
na vida da população para-
naense.

ção e Documentação do Centro 
de Formação e Desenvolvimento 
Profissional da Guarda Municipal 
de Curitiba, Luiz Antônio; direto-
res da SESET; o superintendente 
da Guarda Municipal de Pinhais, 
Dorival Selbach Júnior e convi-
dados.

O secretário interino de Segu-
rança e Trânsito, Ricardo Pinheiro, 
ressaltou que a questão do trânsi-
to em Pinhais é uma necessidade 
que a administração pública está 
empenhada em concretizar, além 
de realizar investimentos para 
melhorar as condições de traba-
lho dos guardas. “A prefeita Marli 
Paulino nos deu a missão de 
fazer um trânsito de qualidade 
para a cidade. Para deixarmos 
uma cidade mais bonita e or-
ganizada, temos que iniciar 
por esta área. Parabenizo os 
guardas que foram convidados, 
fizeram este curso e se prontifi-
caram em apostar neste projeto 
diferenciado do município. Essa 
nossa primeira turma está for-
mando 10 agentes de trânsito. 
Essa ação é um investimento e 
nesta mesma linha a prefeita já 
nos autorizou a comprar mais 
viaturas e armamentos para 

Formatura da 1ª 
Turma de Agentes 
de Trânsito da 
Guarda Municipal
de Pinhais

termos uma Guarda Municipal 
de qualidade, pois em termos 
de quadro de profissionais já 
temos, agora nada mais justo do 
que investirmos na estrutura”, 
disse Ricardo.

A prefeita Marli Paulino disse 
que o processo de regulamen-
tação do trânsito é uma das 
prioridades da gestão e que tem 
certeza que os novos agentes de 
trânsito farão um belo trabalho. 
“Completamos dez meses da 
nossa gestão e já cumprimos 
mais de 30% do nosso plano de 
governo. O processo de legaliza-
ção do trânsito é um dos itens 
que estamos empenhados em 
concretizar. Sempre faço questão 
de dizer que a Guarda Municipal 
de Pinhais é maravilhosa, pois faz 
um belo trabalho em nosso mu-
nicípio. Os guardas que fizeram 
este curso estão de parabéns, 
sabemos que todos são bem 
preparados, capacitados, e agora 
como agentes de trânsito, tam-
bém farão um excelente trabalho 
nesta área”, falou a prefeita. 
(Foto: Fabio_Cristiano/SCPP)
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O MUNICÍPIO DE BOCAIUVA DO 
SUL, através da Secretaria Munici-
pal de Obras, Aviação e Serviços 
Urbanos, 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 regu-
larização fundiária, do Loteamento 
PLANTA VILA ANGÉLICA, conforme 
transcrição nº 1005, do Registro de 
Imóveis de Bocaiúva do Sul, que 
estamos realizando processo de 
regularização fundiária, conforme 
abaixo se especifica:  JOÃO POLLI 
e sua esposa OTILIA DA SILVA 
POLLI, e seus eventuais Herdeiros 
e sucessores, assim como terceiros 
interessados, eventuais compro-
missários compradores, eventuais 
responsáveis tributários, confron-
tantes dos imóveis, assim como as 
pessoas de SEBASTIÃO TAVERNA 
e sua esposa JANDIRA TERESA 
POLLI TAVERNA, e seus eventuais 

Herdeiros e sucessores, assim como 
terceiros interessados, eventuais com-
promissários compradores, eventuais 
responsáveis tributários, confrontantes 
dos imóveis, em relação à procuração 
lavrada às fls. 025/026, do Livro 08-
S, em data de 23 de Junho do ano 
de 1995, no Tabelionato de Notas e 
Protesto de Títulos de Bocaiúva do 
Sul, Estado do Paraná; JOSÉ WIERZBA 
POLLI e sua esposa IRENE MARIA ARCIE 
POLLI, e seus eventuais Herdeiros e 
sucessores, assim como terceiros inte-
ressados, eventuais compromissários 
compradores, eventuais responsáveis 
tributários, confrontantes dos imóveis, 
em relação à procuração lavrada às 
fls. 025/026, do Livro 08-S, em data 
de 23 de Junho do ano de 1995, no 
Tabelionato de Notas e Protesto de 
Títulos de Bocaiúva do Sul, Estado 
do Paraná; PAULO ROBERTO DA SILVA 
GAYER e sua esposa NELCI VIEIRA 
GAYER, e seus eventuais Herdeiros e 
sucessores, assim como terceiros inte-
ressados, eventuais compromissários 
compradores, eventuais responsáveis 

tributários, confrontantes dos 
imóveis, em relação à procuração 
lavrada às fls. 025/026, do Livro 
08-S, em data de 23 de Junho 
do ano de 1995, no Tabelionato 
de Notas e Protesto de Títulos de 
Bocaiúva do Sul, Estado do Para-
ná; PEDRO RIBEIRO DE LIMA e sua 
esposa CONSTANTINA TAVERNA 
DE LIMA, e seus eventuais Her-
deiros e sucessores, assim como 
terceiros interessados, eventuais 
compromissários compradores, 
eventuais responsáveis tributá-
rios, confrontantes dos imóveis, 
em relação à procuração lavrada 
às fls. 143/144, do Livro 113-E, em 
data de 24 de Julho do ano de 
1995, no Tabelionato de Notas e 
Protesto de Títulos de Bocaiúva do 
Sul, Estado do Paraná; ANTÔNIO 
FLORÊNCIO DE BARROS e sua es-
posa REGINA MARIA MARCHIORO 
DE BARROS, e seus eventuais Her-
deiros e sucessores, assim como 
terceiros interessados, eventuais 
compromissários compradores, 
eventuais responsáveis tributá-
rios, confrontantes dos imóveis, 
em relação à procuração lavrada 
às fls. 025/026, do Livro 08-S, em 
data de 23 de Junho do ano de 
1995, no Tabelionato de Notas e 
Protesto de Títulos de Bocaiúva do 
Sul, Estado do Paraná; TEREZINHA 
POLI DE LIMA e seu ESPOSO se 
casada for, e seus eventuais Her-
deiros e sucessores, assim como 
terceiros interessados, eventuais 
compromissários compradores, 
eventuais responsáveis tributá-
rios, confrontantes dos imóveis, 
em relação à procuração lavrada 
às fls. 143/144, do Livro 113-E, em 
data de 24 de Julho do ano de 
1995, no Tabelionato de Notas e 

Protesto de Títulos de Bocaiúva 
do Sul, Estado do Paraná; EDITH 
DE LIMA MELANSKI e sua esposa 
ZAIR MELANSKI JUNIOR, e seus 
eventuais Herdeiros e sucessores, 
assim como terceiros interessados, 
eventuais compromissários com-
pradores, eventuais responsáveis 
tributários, confrontantes dos 
imóveis, em relação à procuração 
lavrada às fls. 143/144, do Livro 
113-E, em data de 24 de Julho 
do ano de 1995, no Tabelionato 
de Notas e Protesto de Títulos 
de Bocaiúva do Sul, Estado do 
Paraná; JUDITER POI DE LIMA e 
seu ESPOSO se casada for, e seus 
eventuais Herdeiros e sucessores, 
assim como terceiros interessados, 
eventuais compromissários com-
pradores, eventuais responsáveis 
tributários, confrontantes dos 
imóveis, em relação à procuração 
lavrada às fls. 143/144, do Livro 113-
E, em data de 24 de Julho do ano 
de 1995, no Tabelionato de Notas 
e Protesto de Títulos de Bocaiúva 
do Sul, Estado do Paraná; ANTONIO 
AFFONSO DE LIMA e sua ESPOSA 
se casado for, e seus eventuais 
Herdeiros e sucessores, assim como 
terceiros interessados, eventuais 
compromissários compradores, 
eventuais responsáveis tributários, 
confrontantes dos imóveis, em 
relação à procuração lavrada às 
fls. 20vº e 021vº, do Livro 06, em 
data de 22 de setembro do ano 
de 1977, no Tabelionato de Notas 
e Protesto de Títulos de Bocaiúva 
do Sul, Estado do Paraná; FAUZE 
ABRAHÃO e MARIA JOSÉ FRANCO 
ABRAHÃO, e seus eventuais Her-
deiros e sucessores, assim como 
terceiros interessados, eventuais 
compromissários compradores, 

eventuais responsáveis tributários, 
confrontantes dos imóveis, em 
relação à procuração lavrada às 
fls. 049vº e 50vº, do Livro 05, em 
data de 20 de julho do ano de 
1976, no Tabelionato de Notas e 
Protesto de Títulos de Bocaiúva 
do Sul, Estado do Paraná; PEDRO 
FLORÊNCIO FERREIRA e ANTÔNIA 
BIORA FERREIRA, e seus eventuais 
Herdeiros e sucessores, assim como 
terceiros interessados, eventuais 
compromissários compradores, 
eventuais responsáveis tributários, 
confrontantes dos imóveis, em rela-
ção à procuração lavrada às fls. 29vº 
e 30vº, do Livro 05, em data de 
09 de outubro do ano de 1975, no 
Tabelionato de Notas e Protesto de 
Títulos de Bocaiúva do Sul, Estado 
do Paraná; BALDUINO POLLI e IRACI 
DE FARIA POLLI, e seus eventuais 
Herdeiros e sucessores, assim como 
terceiros interessados, eventuais 
compromissários compradores, 
eventuais responsáveis tributários, 
confrontantes dos imóveis, em 
relação à procuração lavrada às fls. 
021vº e 22vº, do Livro 06, em data 
de 12 de julho do ano de 1976, no 
Tabelionato de Notas e Protesto de 
Títulos de Bocaiúva do Sul, Estado 
do Paraná; DOMINGOS POLLI e 
OLANDINA DE PAULA POLLI, e seus 
eventuais Herdeiros e sucessores, 
assim como terceiros interessados, 
eventuais compromissários com-
pradores, eventuais responsáveis 
tributários, confrontantes dos 
imóveis, em relação à procuração 
lavrada às fls. 021vº e 22vº, do Livro 
06, em data de 12 de julho do ano 
de 1976, no Tabelionato de Notas e 
Protesto de Títulos de Bocaiúva do 
Sul, Estado do Paraná; ALIPIO TRIN-
DADE DO NASCIMENTO e DONAIDE 

DE BARROS NASCIMENTO, e seus 
eventuais Herdeiros e sucessores, 
assim como terceiros interessados, 
eventuais compromissários com-
pradores, eventuais responsáveis 
tributários, confrontantes dos 
imóveis, em relação à procuração 
lavrada às fls. 021vº e 22vº, do Livro 
06, em data de 12 de julho do ano 
de 1976, no Tabelionato de Notas e 
Protesto de Títulos de Bocaiúva do 
Sul, Estado do Paraná. Assim como 
as pessoas identificadas somente 
como Domingos, Baldoino e Judite, 
que seriam filhos de João Polli 
e Otilia da Silva Polli, sendo que 
não apresentam mais qualificações 
pessoais ou endereços para fins 
de notificação pessoal, 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 Bocaiúva do 
Sul, na forma do processo adminis-
trativo de REURB-S. Os notificados 
interessados poderão, querendo, 
apresentarem impugnação ao 
pedido de regularização fundi-
ária junto à Secretaria Municipal 
de Habitação, situada na sede da 
Prefeitura Municipal, Rua Carlos 
Alberto Ribeiro, nº 21 – centro, 
na cidade de Bocaiúva do Sul, 
no prazo de trinta (30) dias, 
contados a partir da publicação 
do presente edital, sob pena 
de não o fazendo ser interpre-
tado como concordância com 
a presente Reurb, na forma da 
Lei 13.465/2017. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 2021/09/004330. 

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/09/004330  |  PLANTA VILA ANGÉLICA 
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PLANTA TOPOGRÁFICA DE
IMÓVEL URBANO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUIZ HENRIQUE RAFAEL DO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL

_____________________________________

EXECUÇÃO:

Fone: (41) 3557-2360 | Rua Betonex, 218, Guarituba - Piraquara - PR

PERÍMETRO: URBANO
MUNICÍPIO: BOCAIÚVA DO SUL

DATA: JUNHO/ 2021

DESENHO: BRUNA LESNIOWSKI
ESCALA: 1/2200 UNIDADE: CENTÍMETROS

ESTADO: PARANÁ

LOCALIZAÇÃO: VILA ANGÉLICA

QUADRA: GERAL
Nº LOTE: GERAL

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
VILA ANGÉLICA

COMARCA: BOCAIÚVA DO SUL

LEGENDA

PERÍMETRO = 69.602,42m2

154 LOTES = 54.072,94m2

RUAS = 5.167,87m2

CALÇADAS = 10.158,36m2

NÚMERO LOTES01

CORREDORES DE ACESSO = 203,25m2
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Parabéns Quatro Barras pelos 60 anos!
& Campina Grande do Sul pelos 70 anos!

Em uma iniciativa pioneira no 
Estado do Paraná, nesta sexta-fei-
ra (5), a Prefeitura de Pinhais, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED),  inaugurou o 
primeiro Espaço Maker, e a escola 
municipal a receber o projeto 
piloto foi a Aroldo de Freitas. Por 
meio de diversificados recursos 
tecnológicos, ferramentas digitais 
e suportes disponibilizados em di-
ferentes práticas, o objetivo é en-
riquecer e oportunizar ampliação 
do conhecimento e repertório. 

A intenção é ampliar este 
projeto para todas as escolas 
municipais, para atender crianças 
matriculadas na Rede Munici-
pal de Ensino, nos períodos do 
Infantil V ao 5º  ano do Ensino 
Fundamental. O Espaço Maker 
possui salas individualizadas, 
mas integradas, para desen-
volvimento de experimentação 
científica, criação audiovisual, 
gamificação, empreendedorismo 
e inovação tecnológica para per-
mitir que os educandos desenvol-
vam, construam e compartilhem 
conhecimento teórico por meio 
da prática, tomando decisões na 
construçäo e no desenvolvimento 
de projetos. 

A prefeita de Pinhais, Marli 
Paulino, esteve presente e des-
tacou que esta ação faz parte 

Com projeto pioneiro no Paraná, Pinhais 
inaugura espaço de inovação tecnológica

do Plano de Governo. “Estamos 
muito felizes e gratos pela nossa 
equipe que não mede esforços 
para cumprir nosso plano de go-
verno, nós estamos no 11º mês do 
nosso mandato, e já cumprimos 
mais de 30%. Agradeço a empre-
sa Fagundes pela parceria que foi 
fundamental para executar esta 
ação, afinal sem essa parceria 
talvez não estivéssemos aqui 
cumprindo esse compromisso. 
Aqui as nossas crianças vão 
aprender brincando”, destacou. 

Para a secretária de Educa-
ção, Andrea Franceschini, a união 

de esforços tornou o projeto pos-
sível. “Agradeço pelo empenho e 
trabalho de todos os servidores, 
de todas as secretarias, que foram 
muito parceiros para que este 
projeto acontecesse, também 
agradeço à empresa Fagundez, 
por investir no espaço público, e 
nós iremos honrar esta parceria 
e empenho de vocês. Por vários 
dias, saímos daqui às 21 horas, 
mas muito felizes. Maker significa 
fazer, criar, pensar, discutir, então, 
este é um espaço onde vocês 
mesmos vão fazer e construir jun-
to aos professores. Este espaço é 

para vocês sonharem, realizarem 
tudo o que vocês imaginarem e 
que vocês gostem de estar”, disse 
ela se dirigindo em especial aos 
alunos presentes. 

O diretor geral do IFPR Pi-
nhais - instituição parceira desta 
iniciativa -, Celso Luiz Buiar, tam-
bém falou sobre este importante 
momento para a Educação do 
município. “É um grande privilé-
gio estar com vocês em Pinhais, 
porque é um município que se 
preocupa e trabalha pensando 
nas pessoas. Eles não medem 
nenhum esforço para que te-

nhamos soluções inteligentes, 
inovadoras, que sempre visam 
o melhor aproveitamento. Nos 
sentimos honrados enquanto 
Instituto Federal, por ter o privilé-
gio de estar em Pinhais, Estamos 
aqui para colaborar e sempre 
avançar nos projetos, e criar novas 
oportunidades”, declarou. 

Alexandre Deliberador, da 
empresa Fagundez, parceira do 
projeto Espaço Maker, também 
falou sobre a importância desta 
ação. “É uma satisfação participar 
deste projeto, e entregar pra 
vocês um mundo novo de oportu-
nidades criadas aqui dentro, que 
vão servir pro futuro de vocês. 
Neste momento de realização, é 
importante evidenciar as pessoas 
que participaram deste projeto. 
Me recordo da primeira reunião 
que tivemos com a diretora da 
escola, que me informou que nes-
te espaço havia uma biblioteca 
que tinha uma mesa de reunião, 
onde nós sentamos e imagina-
mos como poderia ser o espaço, 
como o projeto iria funcionar, a 
sua intenção e a ligação com a 
estrutura pedagógica. Sete me-
ses depois estamos inaugurando 
este espaço inovador, sensacional 
que nossa empresa pode partici-
par e entregar para vocês. Espero 
que possamos disponibilizar este 

espaço em todas as escolas do 
município de Pinhais, e que a 
Fagundez possa levar esta ideia 
para todo o Estado. Esperamos 
que os alunos desfrutem desse 
espaço da melhor forma possí-
vel”, destacou. 

Também estiveram presen-
tes a vice-prefeita de Pinhais, 
Rosa Maria; o deputado federal, 
Luizão Goulart; o presidente 
da Câmara Municipal, vereador 
Marcinho; também os vereadores 
Arnaldo do Vizinho Solidário, 
Radialista Joãozinho Ribeiro 
e Tomé; ainda os secretários 
municipais de Governo, Ricardo 
Pinheiro; de Administração, Vini-
cius de Oliveira Martins; de Meio 
Ambiente, Rosa Boeira Ilhéu; de 
Desenvolvimento Econômico, 
José Martins; de Assistência So-
cial, Rosangela Batista Duarte da 
Silva; de Cultura, Esporte e Lazer, 
Bruno Sitima; o procurador geral 
do Munícipio, Edson Galdino; a di-
retora da Escola Municipal Aroldo 
de Freitas, Luciola Eloina Dal Bem 
Nunes; o diretor do Colégio Esta-
dual Semiramis de Barros Braga, 
Ari Langrafe; a documentadora 
escolar, Silmara Barvik; além das 
equipes da Semed, da Escola 
Municipal Aroldo de Freitas, o IFPR 
Pinhais e da empresa Fagundez. 

(Foto: Roberto Dziura Jr/SCPP)
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