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Uma cidade jovem em franco crescimento com desenvolvimento 

econômico que atrai empresas e indústrias de diversos segmentos. Assim 

é Pinhais, um município pujante da Região Metropolitana de Curitiba, 

sendo destaque em todo Paraná. O Parque das Águas é um dos atrativos 

turísticos e de lazer do Município. A beleza do local traz famílias da cidade e 

de toda a região para a prática de exercícios ou para passear. Pág. 07

Parabenizamos a Cidade de Pinhais pelos 30 
anos. Com muito orgulho fazemos parte do 

progresso dessa bela cidade!

Quem passa pelo Parque das Águas em Pinhais, fica 
maravilhado com a exposição no Parque dos Dinossauros, são 
esculturas com mais de 50 espécies, que impressionam pelo 
tamanho e beleza. As obras foram criadas pelo artista Jonas 
Corrêa. Com entrada gratuita, a exposição que começou no 
sábado (12), segue até o dia 29 de março das 8h às 17h. Pág. 03

Um passeio pelo Parque 
dos Dinossauros no Parque 
das Águas em Pinhais

Pinhais aos 30 anos 

Na segunda-feira, dia 21 de março, a Prefeitura de Piraquara 
e a Invest Paraná formalizaram a cooperação para melhoria 
do ambiente de negócios e aumento da atratividade a 
investimentos para o município. A assinatura do acordo foi feita 
pelo Prefeito, Josimar Fróes, e o Presidente da Invest Paraná, 
José Eduardo Bekin, no complexo Vila da Cidadania. Pág. 11

Piraquara formaliza 
parceria com a Invest 
Paraná para desenvolver
o ambiente de negócios

Espetáculo em Quatro 
Barras conta a história da 
Imigração no Paraná 

Dois veículos 100% elétricos, modelo Renault Twizy, foram 
entregues à Guarda Municipal na quinta-feira. Com tecnologia 
sustentável, o carro é um dos produtos inovadores em destaque 
na terceira edição do Smart City Expo Curitiba, versão brasileira 
do maior evento de cidades inteligentes do mundo.  Pág. 06

Guarda Municipal incorpora 
veículos elétricos no 
patrulhamento

Pág. 11
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E m co m em o ra ç ã o  a o s 
329 anos de Curitiba, a Linha 
Tu r i smo ,  que pe r co r re  a s 
principais atrações turísticas 
da capital, terá o preço redu-
zido de R$ 50 para R$ 30. A 
redução do valor do bilhete, 
em 40%, va lerá de 29 de 
março, dia do aniversário da 
c idade, até o domingo de 
Páscoa (17/4).

O objet ivo é que mais 
pessoas possam aproveitar 
o preço reduzido para pas-
sear e aproveitar o clima de 
celebração.

A L inha Tur ismo passa 
por 26 pontos turísticos, como 
Museu Oscar Niemeyer, Ópera 
de Arame, Parque Barigui , 
Pas se io  Púb l i co  e  Pa rque 
Tanguá. São 48 quilômetros 

O Programa de Transporte 
Público Municipal Gratuito de 
Quatro Barras, o Joião, passou 
a operar na segunda-feira (21). 
Criado para auxiliar o traba-
lhador, promover o desen-
volvimento local e fortalecer 
o comércio e a geração de 
empregos, o programa é fruto 
de uma parceria inovadora 
entre a Prefeitura de Quatro 
Barras e a COMEC, com apoio 
do Governo do Estado. 

Quatro Barras é a primeira 

Desde que as autoridades sanitárias liberaram as plateias 
para apresentações presenciais, a Orquestra Sinfônica do Paraná 
tem percorrido cidades da Região Metropolitana de Curitiba e 
do Interior do Estado com concertos gratuitos. As apresenta-
ções fazem parte do programa “Guaíra para todos”, que visa 
democratizar a cultura para todo com espetáculos dos corpos 
artísticos da instituição.

A programação da OSP já está disponível para o público. 
As datas das apresentações que serão realizadas até julho de 
2022 estão no site do Teatro Guaíra. Informações sobre ma-
estros, solistas e outras novidades também serão atualizadas 
periodicamente no portal.

O diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cle-
verson Cavalheiro, comenta a iniciativa, realizada em parceria 
com a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, via Supe-
rintendência-Geral da Cultura.

 “Criamos esse selo Teatro Guaíra para Todos para levar a 
regiões do Paraná apresentações e espetáculos que dificilmente 
espectadores de cidades pequenas têm acesso. Além da orques-
tra, estão envolvidos o balé, a escola de dança e o G2. Dentro 
do possível, queremos manter essa programação porque, mais 
do que proporcionar essa experiência para o público, para nós 
também é maravilhoso ver as plateias entusiasmadas”, afirma 
Cavalheiro.

cidade da Região Metropolita-
na a implantar a Tarifa Zero 
no transporte coletivo muni-
cipal, e uma das pioneiras no 
Paraná a oferecer transporte 
gratuito à população. 

 E o melhor, o serviço 
chega à comunidade sem bu-
rocracias ou cadastros prévios. 
O passageiro terá livre acesso 
às quatro l inhas exclusivas 
que i rão operar tanto em 
dias úteis , quanto em f ins 
de semana, com mais de 80 

horários à sua disposição A 
estimativa é que cerca de 12 
mil pessoas sejam beneficia-
das diariamente com o novo 
sistema.

Funcionamento    
O transporte gratuito será 

oferecido pelas linhas Borda do 
Campo/Terminal de Quatro Bar-
ras, São Pedro - Jardim Menino 
Deus (via Terminal de Quatro 
Barras), Palmital - Ribeirão do 
Tigre/Terminal de Quatro Barras, 

e Santa Luzia. Mesmo com a 
incorporação da tarifa zero nas 
linhas municipais, o sistema 
metropolitano continua com 
atendimento normal através das 
linhas de ligação com Curitiba 
(Guadalupe e Terminal do Santa 
Cândida), Campina Grande do 
Sul e Piraquara, ou seja, ao se 
deslocar para outros municípios 
o passageiro terá o custo normal 
da passagem.

Para distribuir os serviços 
no Terminal Rodoviário, foram 
realizadas adequações para o 
atendimento híbrido, permitindo 
acesso às linhas municipais sem 
passagem pela catraca no termi-
nal e a implantação de catraca 
para as linhas metropolitanas, 
de forma que ambas estejam 
integradas. (Foto: SCPQB)

percorridos em cerca de três 
horas.  

O roteiro começa na Rua 
24 Horas, mas é possível ini-
ciar o trajeto em qualquer um 
dos pontos. O bilhete dá di-
reito a embarques ilimitados 
na linha, em um período de 
24 horas, após a sua primeira 
utilização de embarque.

O pagamento pode ser 
feito com cartão de crédito, 
débito ou em dinheiro. São 
acei tas as bandeiras V isa , 
Mastercard e Elo.

 A tarifa promocional 
é uma das várias ações da 
Prefeitura em comemoração 
aos 329 anos da cidade. Uma 
ampla programação descen-
tralizada e a entrega de mais 
de 15 obras fazem parte da 

celebração
Inaugurações , assinatu-

ra de editais , programação 
de lazer e cultural, Feira de 
Inovação e o Smart City Expo 
Curitiba 2022, edição brasileira 
do maior evento de cidades in-
teligentes do mundo, também 
fazem parte dos festejos pelo 
aniversário.

Serviço: Linha Turismo
Funcionamento: de terça 

a domingo
Horário: das 8h30 às 17h30
Ponto inicial: Rua 24 horas
Tarifa: R$ 30 (promocional 

entre 29/3 e 17/4)
Crianças menores de seis 

anos não pagam tarifa
 Foto: Luiz Costa /SMCS. 

(arquivo)

Linha Turismo terá tarifa promocional 
em celebração ao aniversário

Joião começa a operar em Quatro 
Barras com passagem gratuita

Orquestra 
Sinfônica percorre 
o Paraná com 
apresentações 
gratuitas
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Quem passa pelo Parque 
das Águas em Pinhais , f ica 
maravilhado com a exposição 
no Parque dos Dinossauros, são 
esculturas com mais de 50 es-
pécies, que impressionam pelo 
tamanho e beleza. As obras 
foram criadas pelo artista Jonas 
Corrêa. Com entrada gratuita, 
a exposição que começou no 
sábado (12), segue até o dia 29 
de março das 8h às 17h.

Pinhais 30 anos
No dia 20 de março, a ci-

dade de Pinhais comemora 
30 Anos de Emancipação. Para 
comemorar a data, a prefeitura 
realiza diversas atividades e a 
exposição faz parte das come-
morações.

A prefeita de Pinhais Marli 
Paulino, acompanhou a abertu-
ra da Exposição do Parque dos 
Dinossauros e falou sobre o ani-
versário da Cidade. “O Município 
está completando 30 anos, e eu 
fico muito feliz porque faço par-
te dessa história, desde quando 
fui vereadora, vice-prefeita e 
agora prefeita. Nesse aniversá-
rio, estão acontecendo muitas 
coisas boas, porque Pinhais é 
uma cidade que não para, está 
sempre inovando, crescendo e 
criando oportunidades para as 

famílias”. A prefeita aproveitou 
para fazer um convite para 
que as famílias prestigiarem 
a exposição. “A Exposição do 
Parque dos Dinossauros é uma 
atração que a gente trouxe 
para comemorar os 30 anos da 
cidade. Quero fazer um convite 
especial para que as pessoas, 
as famílias, venham aproveitar 
essa oportunidade e fazer um 

belo passeio”, afirmou.
Um passeio pelo
mundo Jurássico
Durante o passeio, os visi-

tantes vão encontrar mais de 
50 espécies. O local conta ainda 
com uma área com esculturas 
de fósseis, onde as crianças 
podem realizar uma “escavação 
arqueológica”.

Moradores de Pinhais, Mar-

cos Roberto Kawka foi com a 
família conferir de perto a ex-
posição. “É uma oportunidade 
muito interessante para trazer 
as crianças para ver a exposição. 
Pinhais está muito bem na 
questão do turismo e no incen-
tivo a atividades físicas como 
as caminhadas em parques”, 
afirmou.

Osmar Cristiano dos Santos 
Rodrigues veio de Colombo 
com a família para conhecer o 
Parque dos Dinossauros. “Essa 
exposição é excelente para as 
crianças. Conhecer as obras que 
um artista da região criou e que 
hoje está exposto em um lugar 
muito bonito e de preservação é 
muito legal e educativo para as 
crianças, elas estão adorando”, 
contou.

Moradores de Manaus, o 
aposentado Pedro Paulo e a 
esposa Luiza estão visitando a 
filha e netas que residem em 
São José dos Pinhais, e aprovei-
taram o sábado para conhecer 
o Parque das Águas e ver a 
exposição. “É ótima a exposição, 
estamos maravilhados, não te-
nho nem palavras. Vale muito a 
pena vir aqui, e de novo. O par-
que em si já é lindo. Somos de 
Manaus, já visitamos inúmeros 
parques, estamos maravilhados 
com toda a região, por onde 
passamos encontramos beleza, 
paz e tranquilidade. Estamos 
inclusive pensando em vir morar 
na região”, contou.

Sobre as esculturas
As esculturas são confeccio-

nadas em fibra, resina e tinta, 
feitas pelo escultor Jonas Corrêa 
que mora em Quatro Barras. Os 
dinossauros fazem parte de um 
sonho infantil do escultor e hoje 
chega a milhares de crianças 
por meio de exposições. Jonas 

nasceu em Pinhalão, norte 
pioneiro do Paraná. Formado 
em Escultura pela Escola de 
Música e Belas Artes do Paraná, 
é também autor de centenas de 
obras espalhadas pelo Brasil.

Serviço
Parque dos Dinossauros
12 a 29 de março
Parque das Águas
Pinhais/PR
Horários: 8h às 17h
todos os dias da semana
Entrada gratuita
Da Redação

Um passeio pelo Parque dos Dinossauros 
no Parque das Águas em Pinhais
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O conceituado Restaurante e Pizzaria Pastasciutta, sob comando 
dos empresários Alvaro e Mara, comemoram 21 Anos do Restaurante 
em Quatro Barras, uma cidade turística e conhecida em Curitiba e 
Região Metropolitana pelas belezas naturais e sua gastronomia. Nesta 
data tão importante, a direção agradece a equipe de colaboradores 
e em especial os amigos e clientes pela preferência. A Pastasciutta 
conta com 25 colaboradores e está localizada no centro de Quatro 
Barras, na Rua Lúcia Madalena Strapasson, 10.

Ao longo de sua história a Pastasciutta faz sucesso com suas 
pizzas doces e salgadas dos mais variados sabores além de inúmeras 
porções e lanches. Oferece também um buffet com cardápio variado 
para o almoço e a opção de jantar no salão com um ambiente acon-
chegante, ou se preferir pode receber tudo quentinho em sua casa! 

Para pedidos pelo WhatsApp: (41) 9221-1056/(41) 3671-1056

Pastasciutta
comemora 21 anos

20/03 a 20/04
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Dois veículos 100% elétricos, 
modelo Renault Twizy, foram 
entregues à Guarda Municipal 
na quinta-feira. Com tecnologia 
sustentável, o carro é um dos 
produtos inovadores em desta-
que na terceira edição do Smart 
City Expo Curitiba, versão brasi-
leira do maior evento de cidades 
inteligentes do mundo. 

Cedidos pela Renault ao mu-
nicípio, os veículos serão testados 
no patrulhamento preventivo 
desenvolvido por equipes da 
Guarda Municipal no Parque 
Barigui e no calçadão da Rua 
XV de Novembro. “Estamos en-
cantados com a possibilidade de 
mobilidade deste veículo, que é o 
rosto futurista de Curitiba”, disse 
o prefeito Rafael Greca.

O prefeito recebeu os carros 
ao lado da primeira-dama, Mar-
garita Sansone, que fez um agra-
decimento em francês à empresa, 
valorizando o reforço na proteção 
da população de Curitiba.

Equipamentos de comu-
nicação serão acoplados aos 
veículos para serem adaptados 
ao trabalho de segurança pública, 
conforme adianta o comandante 
da GM, Carlos Celso dos Santos 

Guarda Municipal incorpora veículos 
elétricos no patrulhamento

Junior. “Em parques e na Rua XV 
já fazemos parte do patrulha-
mento com bicicletas, também 
não poluentes. Agora, este veículo 
compacto facilita no trabalho de 
proximidade com a população, 
uma das premissas orientadas 
pelo prefeito”, pontua ele.

Com autonomia de 100 
quilômetros, o quadriciclo mo-
tor izado at inge velocidade 

máxima de 80 km/h, comporta 
um condutor e um passageiro e 
pode ser carregado em tomada 
residencial 220 volts. “O futuro 
é agora. O veículo que será 
utilizado pela Guarda Municipal 
tem energia limpa, com 0% 
de emissão de CO2”, destacou 
Ricardo Mendes, Head Mobilize 
da unidade de negócios de 
mobilidade e energia limpa do 

Alunos formados pelo Qualifica 
Campina recebem certificados

A Prefeitura de Campina Grande do Sul, por meio da Secretaria 
Municipal de Indústria e Comércio, entregou, na quarta-feira, no 
Teatro Municipal, os certificados de conclusão para os formandos do 
curso de Mecânica Automotiva.  No total, foram 80 horas de aulas.

O evento contou com o secretário estadual de Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf), Ney Leprevost, que elogiou o trabalho realizado 
pela Prefeitura.  “Destaco a competência e dedicação do prefeito Bihl 
Zanetti e de toda sua equipe que vem atuando de forma dinâmica 
para implementação de cursos e de todas as ferramentas para 
garantir mais qualificação e oportunidades às pessoas”, avaliou.

Além disso, o secretário também anunciou que Campina Gran-
de do Sul será o primeiro município da Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC) a receber o programa Master Job, que irá direcionar 
vagas de empregos para profissionais de curso médio e superior.

“Por esse motivo (competência) que o município receberá o 

novo programa do governo“, disse.
O prefeito Bihl Zanetti ressaltou a importância dos investi-

mentos e parcerias para garantir mais capacitação aos moradores. 
“Investimos em qualificação, é uma experiência que tem dado 
certo e temos o objetivo de qualificar entre duas e três mil pessoas 
nos próximos anos. Com isso, contamos também com o apoio do 
governador Ratinho Júnior e do secretário Ney Leprevost que 
tem nos apoiado em diversos setores ”, destacou.

O secretário de Indústria e Comércio, Venício Ferreira, falou 
sobre a importância do curso para as pessoas. Segundo ele, vários 
empresários do município solicitam currículos dos formandos e 
isso mostra a credibilidade dos cursos e do trabalho realizado 
pela gestão. “Essa é uma grande oportunidade das pessoas 
não apenas entrarem no mercado de trabalho, mas também de 
poderem abrir seus próprios negócios, além de gerarem renda e 

mais empregos”, comentou. “Daremos continuidade a esse traba-
lho, não apenas na Agência do Trabalhador, mas nos cursos, no 
Qualifica Campina, que dá essa oportunidade de aprendizagem 
e trabalho”, concluiu.

Para Marcos T. da Rosa, 39 anos, o curso foi importante para 
desenvolver novos negócios. “Já estou atuando na prática, arru-
mando coisas no carro da família, treinando, pois o segredo é 
praticar. O curso foi muito bom, tivemos professores dedicados e 
isso vai refletir em nosso trabalho”, comentou.

O curso de Mecânica Automotiva foi realizado dentro da Car-
reta do Conhecimento, que é um programa do governo estadual, 
com apoio da Volkswagen e conta com professores do Senai. Ele 
também fez parte do programa municipal Qualifica Campina, 
que visa dar mais especialização e qualificação à mão de obra 
no município. (Fotos: Diego Tiller/PMCGS)

O Paraná é um dos estados com maior número de agriculto-
res orgânicos certificados. Os dados do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), de fevereiro, apontam para 
3.860 unidades de produção orgânica, o que representa 14,5% 
das 26.546 credenciadas no País. O Paraná fica atrás apenas do 
Rio Grande do Sul, que tem 3.966.

De acordo com André Luis Miguel, coordenador estadual do 
programa Agroecologia, do Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná), o crescimento no número de 
unidades certificadas vinha sendo uma constante no Brasil, em 
um ritmo de 15% ao ano.

Os dados do Mapa mostram que, em maio de 2018, havia 
no Estado 2.268 unidades certificadas. Em novembro de 2019, 
o número tinha subido para 3.490. A pandemia provocou uma 
desaceleração a partir de março de 2020 e, em novembro desse 
ano, eram 3.447, que evoluíram para 3.752 em dezembro de 2021.

A pandemia foi a causa da redução nos números de 2020 por-
que no Paraná o principal sistema de certificação é o Participativo 
de Garantia, que exige reuniões de grupos nas propriedades. Com 
a recomendação de se evitar aglomerações, elas foram reduzidas. 
Somente agora o Estado retoma o patamar do início de 2020. Os 
números atuais indicam 3.860 unidades credenciadas.

Se por um lado a pandemia freou o ritmo de credenciamento 
de propriedades com produção orgânica, por outro acentuou a 
importância desses produtos na alimentação diária. “As pessoas 
ficaram mais em casa e passaram a privilegiar alimentos mais 
saudáveis, com origem conhecida”, analisou o secretário de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Ao mesmo 
tempo, o Estado encaminhou políticas públicas para aumentar a 
produção de orgânicos e passou a compensar com pagamento 
maior ou pontuação diferenciada a quem oferecesse esses pro-
dutos para programas sociais”. AEN

 

Com número alto de 
produtores certificados, 
Paraná colhe frutos do 
incentivo aos orgânicos

Renault Group.
A entrega foi acompanhada 

pelo superintendente da Defesa 
Social, Wagnelson de Oliveira; 
pelo chefe de gabinete da 
Pasta, José Semmer Neto; pela 
secretária da Comunicação 
Social, Cinthia Genghini; e pela 
presidente da Agência Curitiba 
de Desenvolvimento, Cris Ales-
si. (Foto: Hully Paiva/SMCS)

20/03 a 20/04/2022



FACE DA NOTÍCIA 07

No domingo 20 de março 
Pinhais completou 30 anos de 
história. Embora jovem e pequena, 
a menor extensão territorial do 
Estado, a cidade tem desenvolvi-
mento econômico e social que se 
consolida a cada ano. 14ª maior ar-
recadação do Paraná, o município 
segue em franco crescimento, com 
responsabilidade e autonomia – vi-
síveis pelas ações do poder público 
e vivenciadas pelos cidadãos que 
aqui também cresceram e fizeram 
de Pinhais o seu lar.

A cidade não para de crescer, 
pois novas empresas escolhem o 
município para se instalar e abrir 
seus negócios. Isso é resultado 
de uma série de incentivos para 
atração de empreendimentos, 
como o Programa de Incentivo 
ao Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável de Pinhais - Proindesp, 
a redução da carga tributária, entre 
outros benefícios, além de suas 
próprias características.

São mais de 15 mil empresas 
instaladas na cidade, com des-
taque para a indústria de metal 
mecânica, plásticos e prestação 
de serviços. Nos últimos dados 
apresentados pelo índice Firjan 
de Desenvolvimento Municipal, foi 
apontada como uma das cidades 
mais desenvolvidas da Região 
Metropolitana de Curitiba. No 
panorama estadual, Pinhais está 
entre os poucos municípios com 
índice acima de 0,8 em nível de 
desenvolvimento, segundo última 
aferição do Índice Firjan de Desen-
volvimento Municipal.

Cidade sustentável
Exemplo de gestão sustentá-

vel, Pinhais tem um meio ambien-
te preservado e em permanente 
cuidado, aliado a projetos de cultu-
ra, esporte e lazer. Praças e parques 
com extensa área verde, como os 
Bosques Municipais e o Parque das 
Águas, proporcionam atividades ao 
ar livre e o contato com a natureza 
para todas as idades.

Parte importante do planeja-
mento, conservação e educação 
ambiental, o Horto Municipal 
conta com uma estrutura de 
70 mil m², localizado no Parque 
das Nascentes e conta com um 
centro administrativo, um jardim 
sensorial com fonte de água, 
lago, mini-horta, minhocário e 
depósito para resíduos verdes. 
O Horto produz atualmente 100 
mil mudas de flores anualmente 
e possui capacidade para arma-
zenar 125 mil mudas de flores e 
20.000 mudas de árvores, que 
são utilizadas nos serviços de 
paisagismo e conservação dos 
espaços e prédios públicos da 
cidade.

Facilitando a coleta e desti-
nação de resíduos, já foram rea-
lizados mais de 78 mutirões de 
limpeza no município. Equipes da 
Prefeitura fazem o recolhimento 
de materiais descartados pelos 
moradores, sendo destinados a 
pontos estratégicos de gestão 
destes resíduos.

Outro aspecto fundamental 
da administração sustentável é 
a arborização urbana. Deixar a 

cidade mais arborizada é parte do 
Plano de Arborização Municipal. 
Pinhais é um dos poucos muni-
cípios do Paraná que possui um 
plano nesses moldes. A Secretaria 
de Meio Ambiente já distribuiu 
quase 2.300 mudas de árvores 
para a população por meio de 
diversas ações, incluindo o Projeto 
Reflorescer, que resulta no plantio 
de, em média, 1.500 árvores por 
ano na cidade. Aliado às ações de 
meio ambiente, o bem-estar ani-
mal também é objetivo da gestão 
para uma boa qualidade de vida. 
Por meio da Divisão de Bem-Estar 
Animal, a Prefeitura de Pinhais 
realizou, somente no Mutirão de 
março deste ano, 278 castrações. 
A medida previne uma série de 
doenças, contribuindo não só 
para a saúde do animal, mas para 
a qualidade de vida dos tutores. A 
Feira de Adoção também propor-
ciona que cães e gatos ganhem 
um novo lar. Já são mais de 50 
animais adotados por intermédio 
das ações da Secretaria de Meio 
Ambiente, somente este ano.

Referência em
Educação
Preparar-se para o futuro é 

investir em Educação –  área em 
que Pinhais é referência. O muni-
cípio tem o maior Ideb da região 
metropolitana. A rede municipal 
de ensino conta com escolas em 
meio período e em tempo inte-
gral e centros municipais de edu-
cação infantil, atendendo mais 
de 13 mil crianças e adolescentes, 

desde o berçário até o 5º ano do 
ensino fundamental, além da 
Educação de Jovens e Adultos e 
Atendimento Educacional Espe-
cializado para educandos com 
especificidades de aprendizado.

Alimentação escolar de qua-
lidade, com produtos da agri-
cultura familiar que integram o 
cardápio nas escolas. Para manter 
essa infraestrutura funcionando 
com qualidade de atendimento, 
os investimentos são constantes. 
Só de 2019 até hoje, são mais de 
18 milhões de reais investidos 
em reformas e construções de 
escolas e centros infantis de edu-
cação. Em 2022, já foram mais 
de 90 profissionais de educação 
contratados, entre professores e 
educadores infantis, integrando a 
qualificada equipe de magistério 
da rede municipal. Os professores 
têm permanentes capacitações 
por meio de formações continu-
adas, parte do planejamento de 
excelência da Secretaria Municipal 
de Educação.

Segurança
integrada e eficiente
A recente criação da Secre-

taria Municipal de Segurança e 
Trânsito trouxe gestão planejada, 
com foco no trabalho integrado 
e sistematizado nas ações de 
segurança e trânsito dentro do 
município de Pinhais. Feito que 
se soma às ações já realizadas 
pela Guarda Municipal de Pinhais 
- criada em 2010 - uma corporação 
respeitada e reconhecida dentro 

e fora do município, que atua 
de forma integrada às demais 
forças de segurança. Somente 
entre 2021 e 2022, foram mais 
de R$ 5 milhões investidos em 
infraestrutura, equipamentos e 
capacitações, para entregar ao 
efetivo as melhores condições de 
desempenho das funções.

Esses investimentos culmi-
naram no lançamento do Pro-
grama Pinhais Mais Segura, que 
engloba uma série de ações da 
Administração, previstas para o 
reforço efetivo e sistemático da 
segurança pública na cidade. Par-
te do Pinhais Mais Segura, estão 
as novas viaturas SUV da Guarda 
Municipal entregues neste mês, 
além dos novos armamentos, 
que equipam a corporação com 
a melhor tecnologia para atender 
a população. 

Obras não param
Em trabalho constante, a 

Secretaria Municipal de Obras 
Públicas realiza diariamente 
importantes serviços, que trans-
formam a vida na cidade. Pinhais 
tem cobertura de drenagem 
completa, o que sanou os pro-
blemas antigos de enchentes 
na região. O combate ao ala-
gamento inclui a construção de 
calçadas permeáveis nos bairros 
da cidade e revisão constante 
nos sistemas de drenagem. A 
exemplo deste cuidado, está a 
revitalização da rua Rio Paraná 
no bairro Weissópolis. Com quase 
2 km de extensão, a via recebeu 
revisão completa do sistema de 
drenagem para a construção 
da calçada em concreto poroso, 
ciclofaixa e estacionamento.

A duplicação da avenida 
Maringá avança para o seu tér-
mino neste ano, entregando à 
população uma via muito mais 
segura e ágil para trafegar, não só 
para automóveis, como também 
pedestres e ciclistas, que têm 
mais segurança com as novas ci-
clofaixas. Além da pavimentação, 
praticamente em todas as ruas 
da cidade, a iluminação em LED 
também chega cada vez mais em 
quase todo o município. Nesta 
semana, para citar um exemplo, 
com a instalação das novas lu-
zes, praticamente todo o bairro 
Jardim Karla está com este tipo 
de iluminação, mais econômica 

e com melhor visibilidade.

Ampla rede de Saúde
Pinhais tem uma ampla rede 

de atendimento de saúde, com 
Unidades de Saúde da Família em 
cada região. Nos últimos quatro 
anos, foram sete unidades refor-
madas. Este ano, será inaugurada 
a nova USF do bairro Atuba, conhe-
cido popularmente como Perdizes. 
A população também conta com 
atendimento em horário estendido 
nas unidades dos bairros Weissópo-
lis, Vargem Grande, Maria Antonieta 
e Alto Tarumã, com expediente até 
às 19 horas.

 Com equipes capaci-
tadas, sob orientação dinâmica 
e estratégica da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Pinhais chega 
hoje a 104.415 pessoas vacinadas, 
já com a segunda dose contra a 
covid-19, entre crianças de cinco 
anos até os mais idosos, conforme 
as diretrizes do Plano Nacional de 
Imunização.

Fruto do planejamento e 
trabalho intenso dos gestores 
municipais, o novo Hospital com 
UTI avança para a sua construção. 
Mais do que inaugurar a nova 
instalação de saúde, a Prefeitura, 
por meio de suas equipes de 
projeto e diversas organizações 
de pesquisa, intensifica o pla-
nejamento para que o Hospital 
tenha qualidade de atendimento 
por 35 anos. Cumprindo as ações 
deste projeto, será realizada na 
próxima segunda-feira (21) Audi-
ência Pública para apresentação 
da modelagem do novo Hospital 
pela Fipe - Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas.

Preocupação
com as pessoas
Uma cidade preparada para 

o futuro é aquela que cuida e 
oferece qualidade de vida para 
sua população. Cabe destacar as 
ações e projetos das Secretarias 
Municipais de Assistência Social 
e de Cultura, Esporte e Lazer (Se-
mas e Semel). A primeira presta 
atendimento para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, 
por meio dos CRAS, CREAS, Centro 
de Referência Maria da Penha e 
Espaço de Convivência e Cidada-
nia. Dispositivos que promovem o 
exercício da cidadania, por meio de 
equipes especializadas. (CSPMP)

Pinhais aos 30 anos 

20/03 a 20/04/2022
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Estão abertas as inscrições 
para o 5º Salão de Artes Visuais 
de Pinhais. Artistas, maiores 
de 18 anos, de todo o Brasil e 
estrangeiros podem participar. 
As obras selecionadas irão à 
exposição de 8 a 30 de junho 
de 2022 no Centro Cultural 
Wanda dos Santos Mallmann. 
Os interessados devem se ins-

Inscrições para o 
5º Salão de Artes 
Visuais de Pinhais 

20/03 a 20/04/2022

Motosserra
Vulcan
VSL450

R$220

R$875

VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PEÇAS E ACESSÓRIOS   (41) 3667-5430
(41) 9.9539-0010

OS MELHORES
EQUIPAMENTOS

RUA 24 DE MAIO, 692 - PINHAIS/PR
(EM FRENTE AO BOSQUE DE PINHAIS) 

Valores apenas para pagamentos à vista. 

(WHATS)

Aparador 
Cerca Viva 

Tekna 
R$400

R$820
Roçadeira Terra
GRH430/Black

Lavadora
HLX110V

R$430

Aparador
  de Grama

           Tekna TT1000

crever pelo link disponível no 
site da Prefeitura até o dia 14 
de abril. O evento da Prefeitura 
de Pinhais é realizado pelo 
Departamento de Cultura da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Lazer.

Os artistas participantes 
concorrem à premiação com 
troféus de 1º, 2° e 3° lugar, além 

do prêmio especial “Eduardo 
Edah”, destinado ao artista 
destaque do munic ípio de 
Pinhais. Todos os participantes 
receberão um certificado de 
participação, que será entre-
gue no dia da abertura oficial 
do evento, no dia 8 de junho 
de 2022, às 19h, no Centro 
Cultural da Semel, com públi-

Av. Betonex, 301 - Guarituba, Piraquara - PR
(41) 3557-4542

Material Escolar | Xerox
Utilidades domésticas | Acessórios

Eletrônicos | Brinquedos
Recarga p. Celular e muito mais

As melhores opções de
móveis para a sua casa

Av. Betonex 307 – Guarituba – Piraquara
(41) 3557- 4542 / (41) 99209-4747
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Na segunda-feira (16), foi 
lançado em Piraquara o projeto 
“Linha de Leitura. Promovido 
pela Prefeitura de Piraquara, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, em parceria com o pelo 
Rotary Club Distrito 4730, a ação 
tem como objetivo incentivar a 
prática da leitura diária, envol-
vendo professores e estudantes 
das turmas de 3º, 4º e 5º ano do 
Ensino Fundamental.

 O projeto “Linha da 
Leitura” é uma iniciativa já de-
senvolvida em diferentes cida-
des brasileiras, onde é aplicada 

uma metodologia de escolas es-
trangeiras para o fortalecimento 
da leitura entre os alunos. Por 
meio da parceria, o Rotary Club 
fez o aporte financeiro para o 
fornecimento dos livros e os 
carrinhos de transportes que se-
rão utilizados, além do material 
para a formação dos professores 
da rede municipal.

No dia 04 de março, os 
representantes do Rotary apre-
sentaram, oficialmente, o proje-
to aos gestores das instituições 
do município. Já nos dias 08, 
09 e 11 de março, a professora/

coordenadora Lilia Maria Pon-
toni Wachowicz, responsável 
pela implementação da inicia-
tiva realizou um momento de 
formação continuada com os 
professores e as professoras das 
turmas do 3º, 4º e 5º ano.

O Prefeito de Piraquara, 
Josimar Fróes, recebeu dos 
representantes do Rotary Club 
os materiais e enalteceu a 
parceria. “A leitura traz bene-
fícios imensuráveis na vida na 
formação e desenvolvimento 
dos estudantes, por isso é de 
extrema importância ações 

Lançado projeto “Linhas da Leitura”
em Piraquara

que fomentem ainda mais esse 
saudável hábito. Ficamos muito 
contentes e agradecidos pela 
viabilização dessa parceria em 
nosso município por meio do 
Rotary de Piraquara”, enfatizou.

Também participaram do 
ato a Primeira Dama e Se-
cretária de Desenvolvimento 
Econômico, Creusa Nogueira 
Fróes, a Secretária Municipal 
de Educação, Loireci Dalmolin 
de Oliveira, a Coordenadora do 
Projeto no Distrito 4730 -  do 
Rotary Club de Curitiba Oeste, 
Cel ida Helena de Andrade 

Vieira, os rotarianos Roberto 
Sotoma io r  Ka ram ,  C leudo 
Tosin Lopes, Lourdes Kolling, 
Gi lmar José Kol l ing , Mar io 
Lucas, Aroldo Bertassoni Biss, 
Maria Helena Bertassoni Biss, 
Adiozir Aguiar Pereira, Clever-
son Greboggi Cordeiro, Maria 
de Lurdes Tavares, Genesio 
Tavares, Luana Kolling, Dolo-
res Mazepa, Pedro Mazepa e 
Cristian Pereira.

 As escolas serão or-
ganizadas em dois grupos 
para serem atendidas:

1ª etapa – 1º semestre: An-

tonio Scarante, Bernhard Jülg, 
Heinrich de Souza, João Batis-
ta Salgueiro, Jomar Tesserolli, 
Mari lda Cordeiro Salgueiro, 
Prof. Pe Lotário Welter, Olga 
Ribas Martins e Rudi Heinrichs.

2ª etapa – 2º semestre: Ca-
poeira dos Dinos , Carmela 
Dutra, Emília Capelini Valenga, 
Gera ldo Casagrande,  Gu i -
lherme Ribeiro, Hermínio de 
Azevedo Costa, Idí lia Alves de 
Farias, Dona Julia Wanderley, 
Izaak Victor Pereira, João Mar-
tins, Manoel Eufrásio e Marle-
ne Licheski. (Foto: ACPMP)

A Prefeitura de Campina 
Grande do Sul, por meio da 
Secretaria Municipal de Esporte, 
promove a partir do 3 de abril, 
mais uma edição do Campeo-
nato Campinense de Futebol 
Série A e B.

As inscrições das equipes, 
além da taxa social de uma 
cesta básica, devem ser entre-
gues nos dias 24 e 25 de março, 
das 9 às 12 horas e das 13 às 17 

horas, na sede da Secretaria, na 
Rodovia do Caqui, junto ao Cen-
tro Esportivo Pedro Dalprá Filho.  
Os jogos devem acontecer aos 
domingos, a partir das 8 horas.

O prefeito Bihl Zanetti este-
ve no lançamento e ressaltou 
que o campeonato “é uma 
questão social , de saúde e 
reflete também para os peque-
nos comerciantes”, comentou.

Entre os objetivos da com-

Campeonato Campinense de futebol 
começa em abril

pet ição está o incent ivo à 
prática desportiva e o forta-
lecimento do futebol amador 
na cidade.

O regulamento prevê a ins-
crição de 11 a 25 atletas (mínimo 
e máximo) por equipe. 

Será necessário o preenchi-
mento da ficha de inscrição, além 
da cópia da carteira de identida-
de, comprovante de vacinação, 
título de eleitor e foto 3x4 para 

a confecção de carteiras.
Segundo o secretário Hel-

ton Colere, “o retorno acontece 
com muita alegria, pois foram 
dois anos parados dev ido 
à Covid-19 e agora estamos 
organizados e prontos para o 
retorno desses campeonatos, 
que são uma das principais 
compet ições espor t ivas de 
nossa cidade”, concluiu. (Fotos: 
Diego Tiller/PMCGS)
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O Paraná recebeu nesta quinta-feira (24) o primeiro lote 
de vacinas contra a gripe, destinado à Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza deste ano. Foram entregues à 
Secretaria estadual da Saúde (Sesa) 413 mil doses. Os imunizan-
tes estão armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar) e deverão ser distribuídos na próxima semana.

Segundo o Informe Técnico do Ministério da Saúde, a cam-
panha será realizada entre 4 de abril a 3 de junho, sendo 30 de 
abril o dia D de mobilização social. A imunização ocorrerá por 
etapas. A primeira deve contemplar idosos acima de 60 anos 
e trabalhadores da saúde. No Estado, esses grupos somam 
cerca de 2.054.630 pessoas. “Este primeiro lote deve contem-
plar uma parte do primeiro grupo definido pelo Ministério da 
Saúde de idosos e trabalhadores da saúde, mas esperamos 
receber novas remessas nos próximos dias para avançarmos na 
campanha e imunizarmos o maior número de paranaenses”, 
disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

 A segunda fase da campanha deve atender crianças 
de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, 
pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência perma-
nente, forças de segurança e salvamento e forças armadas.

Também serão atendidos caminhoneiros e trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de 
longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema 
prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Ao todo, no Paraná, a estimativa é que 4.308.575 pessoas 
elencadas como grupos prioritários, deverão ser vacinadas 
durante a campanha. A meta é atingir pelo menos 90% deste 
público. (AEN)

Na segunda-feira, dia 21 de 
março, a Prefeitura de Piraquara 
e a Invest Paraná formalizaram 
a cooperação para melhoria 
do ambiente de negócios e 
aumento da atratividade a 
investimentos para o município. 
A assinatura do acordo foi feita 
pelo Prefeito, Josimar Fróes, e 
o Presidente da Invest Paraná, 
José Eduardo Bekin, no complexo 
Vila da Cidadania.

O acordo prevê o desenvol-
vimento do Programa Invest 
Cidades, que oferece o planeja-
mento para estruturação de um 
plano de atração de investimen-
to focado nas oportunidades 
locais, onde são identificadas 
as qualidades e vantagens do 
município, priorizando voca-
ções regionais ou setores que 
desejam desenvolver. Dois 
servidores municipais passarão 
por aprimoramento para serem 
os agentes locais do programa.

A Primeira Dama e Secretá-
ria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Creusa Nogueira 
Fróes, destacou a parceria. “É 

mais uma iniciativa que im-
plementamos para melhorar 
o ambiente de negócios e criar 
mais oportunidades em nosso 
município. Vamos aproveitar 
toda a expertise da Paraná 
Invest para elaboração de um 
planejamento estratégico e 
personalizado para o desen-
volvimento socioeconômico de 
Piraquara, valorizando quem 
já investe e acredita em nossa 
cidade e atraindo novas possi-
bilidades”, explicou.

 Para o Prefeito Josi-
mar Fróes, a parceria soma-se 
as demais ações que Piraquara 
desenvolve para o fomento da 
economia. “Estamos buscando 
alternativas para geração de 
emprego, renda e novas opor-
tunidades aos piraquarenses. 
Somente nos primeiros meses 
de 2022, por exemplo, nossa 
Agência do Trabalhador ofertou 
mais de 400 vagas de emprego, 
temos a Sala do Empreendedor 
a disposição dos empresários, 
temos parceiros como o CIEE 
e o SENAI para qualificação 

Incent ivando o contato 
com a arte e a cultura, três 
espetáculos teatrais mobi -
l izaram alunos das Escolas 
Municipais de Quatro Barras 
e da Escola Especial nesta 
terça-feira (22) e quarta-feira 
(23), no plenário da Câmara 
Municipal. O “Menestrel conta 
a imigração no Paraná” é uma 
criação da Companhia Karago-
zwk que une música, teatro 
de sombras e um importante 
resgate às raízes da imigra-
ção, lançando um olhar sobre 
as características das diferen-
tes etnias e a contribuição 
de todos estes povos para o 
Estado que conhecemos hoje.

Com uma carroça no cen-
tro do palco, a peça convida 
o  púb l i co  à  uma v i a gem 
lúdica no tempo, narrando a 
chegada de italianos, france-
ses , portugueses, alemães, 
poloneses, ucranianos, holan-
deses, africanos, japoneses, 
sírio-libaneses, entre outras 
etnias que se firmaram em 
solo paranaense. 

Ao todo ,  cerca de 450 
alunos, de 4º e 5º anos, e 
professores, acompanharam 
os espetáculos, realizados por 
meio do Programa Estadual 
de Fomento e Incent ivo à 
Cultura (PROFICE), do Governo 
do Paraná, com apoio da Se-

Piraquara formaliza parceria com a 
Invest Paraná para desenvolver o 

ambiente de negócios

Primeiro lote com 413 
mil vacinas contra a 

gripe chega ao Paraná

de mão de obra, enfim, são 
várias as ações desenvolvidas 
o desenvolvimento econômico”, 
enfatizou.

 A solenidade de as-
sinatura também contou com 
a participação do Diretor de 
Mercado da Invest Paraná, 

Gustavo Cejas, e do Diretor 
da Paraná Edificações, Marcus 
Tesserolli, o Marquinhos, além 
de secretários, servidores mu-

nicipais, representantes do CIEE, 
de cooperativas de crédito e 
empresários de Piraquara. (Foto: 
ACPMP)

Espetáculo em Quatro Barras conta 
a história da Imigração no Paraná 

cretaria Municipal de Cultura 
e Turismo de Quatro Barras, 
e parceria da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Esporte, 
Lazer e Juventude. A apresen-
tação também foi narrada em 
libras, garantindo a inclusão 
de todo o público presente.

 A secretária de Cultura 
e Turismo, Adriana Heindyk 
Mocelin, falou sobre a satisfa-
ção de receber um espetáculo 
que valoriza a história e as 
tradições do Paraná. “É uma 

alegria presenciar este conta-
to entre as crianças e a arte, 
e todo o estímulo que se cria 
para conhecer mais a história 
do nosso Estado. Aproximar 
a arte da comunidade é um 
dos nossos grandes objetivos, 
hoje viabilizado por esta bela 
parceria com o Governo do 
Estado”, disse Adriana.

Na tarde desta quarta-fei-
ra (23), a companhia também 
ministrou uma oficina para 
professores de Artes das esco-

las municipais e profissionais 
da Casa da Cultura. Um dos 
destaques da oficina foi focar 
na sustentabil idade. Todos 
os materiais utilizados pelos 
artistas são desenvolvidos de 
forma sustentável pela pró-
pria companhia em um atelier 
em Curitiba, com a utilização 
de materiais recicláveis - uma 
forma de incentivar a conduta 
responsável do cidadão e a 
preservação do meio ambien-
te. (Foto: ACPMQB)
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Com ótima localização, na Rua Pastor Adolfo
Weidmann, 4197 no Bairro Guarituba em Piraquara

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! COM EXCELENTE CLIENTELA

VALOR R$ 95.500,00 – ACEITO CARRO NO NEGÓCIO

41
99137
8634

CONTATO:

20/03 a 20/04/2022

Acesse: facedanoticia.com.br
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O imóvel que você quer pode estar aqui

CASA EM
QUATRO BARRAS
- Dois Quartos - 1 Banheiro - Sala
- Cozinha - Lavanderia - Garagem 2 carros
- Porão - Terreno 11 x 40 - Portão eletrônico

Valor de Venda: R$ 265.000,00
*Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso.

CASA EM
CONDOMÍNIO
Casas com excelente padrão de acabamento
com piso porcelanato e energia solar instalada.

Valor de Venda: R$ 315.000,00
*Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso.

CHÁCARA
EM CAMPINA GRANDE DO SUL

Ótima localização.

Valor de Venda: R$ 1.280.000,00
36.000 m2

*Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso.

APTO EM
CURITIBA / NOVO MUNDO

- 3 quartos - Sala estar - Sala jantar
- 1 Banheiro - 1 vaga de estacionamento
Apto bem arejado
Frente para a área verde do condomínio

CHÁCARA
PRÓX. SERRA DO MAR
Excelente área próximo as montanhas da
serra do mar, com lago e infraestrutura no local. 

Valor de Venda: sob consulta

valdircorretoroficial@gmail.com

Entre em contato conosco:

Valor de Venda:  R$ 235.000,00
*Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso.
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Foi inaugurado em Pira-
quara nesta quarta-feira, dia 16, 
o MUSAR - Museu São Roque, 
dentro do atual Hospital de Der-
matologia Sanitária do Paraná. 
Um dos prédios históricos do 
complexo, construído na déca-
da de 40, foi revitalizado para 
preservar e expor todo o acervo 
e a memória do tratamento de 
hanseníase no antigo “leprosá-
rio” São Roque, que foi um dos 
maiores hospitais colônia do sul 
do Brasil, fundado em 1926.

O projeto do MUSAR foi 
viabilizado por meio da parceria 
entre a Prefeitura de Piraquara 
e a Fundação Estatal de Atenção 
em Saúde do Paraná - FUNEAS, 
vinculada à Secretaria de Estado 
de Saúde - SESA. O município 
cedeu os profissionais técnicos 
das secretarias de Cultura, Es-
porte e Lazer e de Comunicação, 
responsáveis pela pesquisa e 
ambientação do local, além 
dos painéis. Já o Estado, ficou 
responsável pela cessão e revi-
talização do prédio histórico e a 
disponibilização do rico acervo.

Durante a solenidade de 
inauguração, o Prefeito de Pira-
quara, Josimar Fróes, destacou 
a viabilização desse espaço de 
referência entregue no muni-
cípio. “O Hospital Colônia São 
Roque é um local emblemático 
não só para Piraquara, mas para 
o Paraná e o Brasil. O MUSAR 

Piraquara inaugura museu que retrata o 
tratamento da hanseníase no Hospital 

Colônia São Roque
surge para preservar toda essa 
memória, perpetuando as histó-
rias de milhares de pessoas que 
por ali passaram, além de toda 
a evolução do tratamento da 
hanseníase e da saúde pública”, 
ressaltou.  

A Diretora Geral do Hospital 
São Roque, Maristela Zanella, 
falou sobre as perspectivas 
a partir da inauguração. “Foi 
um espaço concebido a partir 
do trabalho de profissionais 
técnicos de muita qualidade. 
Além de ser um local para que 
as pessoas visitem e conheçam 
um pouco da história do Hospi-
tal Colônia São Roque, ele será 
dedicado a produção acadêmica 
e pesquisa. ”, enfatizou.   

O MUSAR é o primeiro mu-
seu do Paraná que retrata a me-
mória e o avanço do tratamento 
de hanseníase, além da cultura 
de hospitais colônia para esse 
fim, também conhecidos como 
os antigos leprosários. Tem por 
objetivo oportunizar para popu-
lação e a comunidade acadêmi-
ca o acesso a um rico patrimônio 
cultural, histórico e de pesquisa 
sobre saúde pública.

Também participaram da 
inauguração o Dr. Cezar Neves, 
que representou o Secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto, do 
Marcello Machado, Presidente 
da FUNEAS, da Primeira Dama e 
Secretária de Desenvolvimento 

Econômico, Creusa Nogueira 
Fróes, do ex-prefeito e atual 
Diretor da Paraná Edificações, 
Marcus Tesserolli, o Marquinhos, 
a Secretária de Cultura, Esporte 
e Lazer, Ana Mazon de Souza 
Tesserolli, a representante da 
Sociedade Brasileira de Derma-
tologia, Dra. Paula Schiavon, 
o Presidente da Câmara de 
Piraquara, Valmir Nanico, os 
vereadores Eugênio, Marildo, 

Professor Gilmar e Professor 
Pedro, servidores municipais, 
estaduais, ex-pacientes e ex-
-funcionários, além da comuni-
dade em geral.

HOSPITAL
COLÔNIA SÃO RO-

QUE
Criado inicialmente para 

o tratamento de pessoas aco-
metidas pela então temida e 

infecciosa “lepra”, a hansení-
ase, por meio do isolamento 
compulsór io ,  o São Roque 
chegou atender cerca de 1.300 
pacientes simultaneamente, 
numa área de mais de 20 
alqueires, com edificação de 
mais de 20.000m². Funcionou 
por muitos anos como uma 
cidade independente, onde 
contava com igreja, prefeitura, 
correio, cinema, mercado, ca-

deia e residência de pacientes 
e funcionários.

SERVIÇO
Museu São Roque - MUSAR
Inaugurado: 16 de março 

de 2022
Funcionamento: Todos os 

dias da semana, das 08h às 17h. 
Endereço: Avenida Brasília, 

nº 1115, Jardim Esmeralda, Pira-
quara.

A estação do outono de 2022 
começou no domingo (20) e ter-
mina no dia 21 de junho, às 06h14.  
As previsões climáticas indicam 
alta probabilidade de que o fe-
nômeno La Niña continue ativo 
neste outono, com intensidade 
oscilando entre fraca e mode-
rada, dissipando-se no inverno. 
Ele altera a circulação geral dos 
ventos em várias regiões da Terra, 
com impactos sobre os padrões 
climáticos globais.

Neste trimestre, a tempe-
ratura média do ar deve ficar 
próxima à média climatológica. 
“Há previsão de variações bruscas 
na temperatura do ar ao longo da 
estação, com alguns dias muito 
frios intercalados com períodos 
aprazíveis e formação de gea-
das”, afirma o meteorologista do 
Sistema de Tecnologia e Monito-
ramento Ambiental do Paraná 
(Simepar), Reinaldo Kneib.

A ocorrência de chuvas ficará 
entre próxima e abaixo da mé-
dia climatológica em todas as 

Estão abertas as inscrições para o 3º Festival 
“Dança Pinhais”. O evento, promovido pela Prefei-
tura de Pinhais, por meio da Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer, recebe inscrições de coreografias 
até o dia 1º de maio. As apresentações serão 
realizadas nos dias 28 e 29 de maio a partir das 
14h no Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida 
Neves. Além das mostras competitivas, o “Dança 
Pinhais” também oferece workshops gratuitos. As 
inscrições deverão ser realizadas por formulário 
online, e a música da coreografia inscrita deverá 
ser enviada, no ato da inscrição, para o email 
festdancapinhais@gmail.com em formato mp3.

O “Dança Pinhais” é organizado pelo 
Departamento de Cultura da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer de Pinhais e reúne 
coreografias de diversas modalidades: ballet, 
jazz, dança contemporânea, danças urbanas e 
danças populares. Podem se inscrever bailarinos 
a partir de sete anos com coreografias individu-
ais, duos e/ou conjuntos. Os participantes serão 
avaliados por três jurados renomados da área 
e concorrerão a premiação de 1º, 2°, 3° lugar 
em cada categoria além de três premiações 
especiais em dinheiro.

O regulamento e as inscrições estão dispo-
níveis no site da Prefeitura de Pinhais, através 
do link: http://www.pinhais.pr.gov.br/evento/120

Com influência de La Niña, outono 
no Paraná terá chuvas na média, 
ventos e dias frios

Festival “Dança Pinhais” está com 
inscrições abertas 

regiões, com distribuição muito 
irregular no tempo e no espaço, 
como já vem ocorrendo nos últi-
mos meses. “Teremos vários dias 
consecutivos com tempo seco, 
veranicos e nevoeiros próprios 
da estação”, observa o meteo-
rologista.

Do ponto de vista estritamen-
te climático, permanece a dificul-
dade para recuperar e manter de 
forma sustentada os níveis dos 
rios no Interior do Estado.

CLIMATOLOGIA  
No Paraná, o outono se ca-

racteriza pela redução no volume 
de chuvas em relação ao verão, 
causado pelo deslocamento de 
massas de ar frio e seco. A direção 
predominante do vento médio do 
Sul para o Norte do continente 
favorece a entrada de sistemas 
de alta pressão atmosférica.

Também aumenta o inter-
valo entre as chuvas, associado à 
passagem das frentes frias. Maio 
costuma ser o mês mais chuvoso 

Serviço
Festival “Dança Pinhais”
Inscrições 21/03/2022 a 01/05/2022
Site Prefeitura de Pinhais
Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida 

Neves
Rua 11 de junho, 673 - Estância - Pinhais/PR

da estação. Os maiores volumes 
costumam ocorrer nas regiões 
Sudoeste e Oeste. Já os menores 
são registrados no Norte.

Ao longo da estação, as mas-
sas de ar frio e seco provenientes 
da Antártica ou do sul da América 
do Sul avançam em direção ao 
Paraná, causando a redução das 
temperaturas e períodos frios. 
Os valores médios mais baixos 
ocorrem habitualmente na Re-
gião Metropolitana de Curitiba, 
no Centro e no Sul. 

ALERTA GEADA 
A partir da primeira semana 

de maio, o Simepar, em parceria 
com o IDR-Paraná, emite as pre-
visões de geada para todas as 
regiões do Estado por categorias 
de intensidade – fraca, moderada 
ou forte - com antecedência de 
72, 48 e 24 horas. Mensagens 
do Alerta Geada são disseminadas 
por celular e e-mail para usuários 
cadastrados, bem como nas redes 
sociais e veículos de comunicação.

20/03 a 20/04/2022
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LUZON.ECO.BR

RESIDENCIAL - RURAL - INDUSTRIA - USINAS

OBRAS REALIZADAS NOS ESTADOS DO PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL

ATÉ 
DE ECONOMIA

ATENDIMENTO 
EM CURITIBA E REGIÃO

METROPOLITANA

REPRESENTANTE COMERCIAL

41 99771 4445
(WHATS)COM UM INVESTIMENTO

SEGURO E FONTE DE
ENERGIA LIMPA

20/03 a 20/04/2022
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