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Cotidiano
giro rápido

Rainha Elizabeth II é
sepultada em castelo
A rainha Elizabeth II foi sepultada na última segunda-feira (19), no
Castelo de Windsor. A monarca faleceu em 8 de setembro, aos 96
anos, após 70 anos de reinado – o
que a torna a mais longeva da história do Reino Unido. Em um comunicado oficial, o site da família real
confirmou: “A Rainha foi enterrada
junto com o Duque de Edimburgo,
na Capela Memorial Rei Jorge VI”.
A despedida seguiu tradições seculares e reuniu milhares de pessoas
em luto, em toda Grã-Bretanha.
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Vacina contra varíola
deve chegar ao Brasil
O primeiro lote de vacinas contra
a varíola dos macacos deve chegar ainda neste mês ao Brasil, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista ao
programa ‘Brasil Em Pauta’, da TV
Brasil. A negociação, feita com o
laboratório dinamarquês Bavarian
Nordic, conta com a intermediação da Organização Pan-Americana
de Saúde (Opas). Nessa primeira
leva, devem estar disponíveis 50
mil imunizantes, os mesmos utilizados para o combate da varíola.

PG instala novas placas sobre
atrativos turísticos da cidade
No mês de aniversário de Ponta Grossa, dez grandes painéis foram instalados para informar
moradores e turistas sobre a história e o turismo local; pontos estratégicos foram escolhidos
Foto: Divulgação/PMPG
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lização permanente em vários pontos do Município. A comunicação
também visa a melhorar a experiência de visitação, agregar aprendizado às visitas turísticas, despertar o
interesse em pesquisar sobre os patrimônios culturais e naturais do
Município, valorizar a identidade,
cultura e história local, bem como
servir de instrumento para a conservação, conscientização e promoção
dos locais públicos.
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A

Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa (PMPG), por
meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), entregou no
mês de aniversário de 199 anos da
cidade um presente que irá permanecer no Município. Foram projetadas e instaladas em vários pontos
da cidade painéis de informações
turísticas, desenvolvidas para moradores e visitantes, que poderão por
meio delas fazer novas descobertas
sobre a cidade.
As instalações foram finalizadas pouco antes do aniversário de
Ponta Grossa e chamam a atenção
nos locais em que foram alocadas.
Foram desenvolvidos dez painéis
de 2 m x 1,50 m, contendo informações turísticas e históricas sobre os
atrativos turísticos do Município. O
painel dispõe de um QR Code que
direciona para a página ‘PG Turística’, onde estão mais informações
sobre os demais atrativos da cidade.
O projeto recebeu o patrocínio da
Rede Condor de Supermercados.
Entre os objetivos da ação
estão, além de comemorar os 199
anos de Ponta Grossa no mês de
seu aniversário, implantar uma sina-

O Parque Ambiental foi um dos espaços, em Ponta Grossa, que
ganhou a instalação dos novos painéis informativos sobre o turismo

PREPARAÇÃO

Curso amplia aprendizado regional
A oportunidade não tem custo e oferece qualificação profissional para
qualquer pessoa que deseje entrar ou já esteja no ramo turístico. A iniciativa tem o objetivo de ampliar o conhecimento dos atores turísticos dos
Campos Gerais, dentro de um processo de qualificação contínua ofertado pela Adetur, em benefício de toda a cadeia turística. As aulas serão
de 4 de outubro a 9 de novembro, de maneira on-line, com aulas ao
vivo. Os encontros virtuais serão de terça a sexta-feira, das 19h às 22h,
com carga horária de 60 horas e emissão de certificado.

LOCALIZAÇÃO
A sinalização foi implantada em
áreas abertas e com grande circulação
de pessoas, preferencialmente próxima a monumentos de maior relevância para a área turística. As instalações
foram feitas no Passo do Pupo, Capela Santa Bárbara, Lago de Olarias, Parque Ambiental, Praça Barão do Rio
Branco, Praça Marechal Floriano Peixoto, no Complexo Cultural e no Antigo Hospital 26 de Outubro.
QUALIFICAÇÃO
Seguindo na área do Turismo,
a Agência de Desenvolvimento do
Turismo (Adetur), parceira da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
(PMPG) em diversos projetos, está
com as inscrições abertas, sem nenhum custo, para o curso de qualificação ‘Design de Experiências
Turísticas’.

Tráfego é liberado para ônibus no ‘Ponto Azul’
Foto: Divulgação/PMPG

Apostador recebe
R$ 42 mil na Mega
Um(a) ponta-grossense acordou, no
último domingo (18), com mais de
R$ 42 mil na conta. O ‘Concurso 2521’
da Mega-Sena acumulou, entretanto,
um(a) morador(a) de Ponta Grossa
acertou cinco números e faturou R$
42.084,88, a aposta simples foi realizada pela internet. Os números sorteados foram: 23-28-33-38-55-59. O próximo sorteio está agendado para esta
quarta-feira (21), no valor estimado
de R$ 150 milhões.Outras sete apostas paranaenses acabaram acertando
cinco números - a quina.

Nos próximos dias, deverá ocorrer o acabamento da obra de reparo,
com a aplicação de uma nova camada asfáltica no pavimento central

A Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa (PMPG) liberou o tráfego para ônibus do transporte coletivo na alameda Santana, que cruza a
Praça Barão do Rio Branco, no Centro da cidade. O local havia registrado um ponto de erosão do pavimento, no seu encontro com a Rua
Saldanha Marinho, onde há um córrego subterrâneo.
Conforme a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP),
responsável pela correção da via,
no local houve movimentação de
terra em decorrência da degradação de tubos e caixas de concreto
da rede subterrânea, causando a
erosão. Foram substituídos tubos

e reconstruídas as caixas de captação de água do córrego. O término dos trabalhos ocorreu no decorrer do fim de semana, durante
trégua das chuvas registradas ao
longo dos últimos dias.
Desde então, com a liberação do
tráfego, o local passa por observações para verificação da estabilidade
do conserto. Nos próximos dias, a Secretaria de Serviços Públicos deverá
fazer o acabamento da obra de reparo, aplicando nova camada asfáltica.
As obras iniciaram no dia 9 desse
mês, em razão de ponto de erosão encontrado no pavimento, no seu encontro com a Rua Saldanha Marinho,
onde há um córrego subterrâneo.
Foto: Reprodução
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Motociclista tem morte trágica
na saída do autódromo de PG
O fim da tarde de sábado (17), foi
trágico em Ponta Grossa. A dinâmica
do grave acidente ocorrido na Avenida Presidente Kennedy (perímetro urbano da Rodovia do Café), é impressionante. Uma moto atingiu a traseira de
um Fiesta e lançou o veículo de uma
ribanceira, destruindo-o. O piloto morreu na hora. No carro havia uma mulher. Ela foi atendida pelas equipes do
Corpo de Bombeiros, Siate e Samu.
A batida aconteceu na pista Curitiba/Ponta Grossa da BR-376. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O condutor da moto,
identificado pelo nome de Bruno Luiz
Rocha, 34, estava no autódromo da

Vila DER, na companhia de amigos, assistindo à etapa do Paranaense de Velocidade na Terra. Ele teria deixado o
local em alta velocidade e segundos
após entrar na rodovia, bateu na traseira do carro.
O Fiesta, com a força do impacto
da colisão, foi projetado fora da pista.
A condutora usava cinto de segurança e não sofreu lesões graves. A equipe do Corpo de Bombeiros a atendeu
e a levou para um dos hospitais da cidade. Depois da batida, o corpo do motociclista ficou sobre o leito da rodovia
e teve as pernas atingidas pelos rodados do caminhão. O IML e o Instituto
de Criminalística foram acionados.

Bruno Luiz Rocha, de 34 anos,
morreu na hora após o acidente;
seu corpo foi direcionado ao IML

