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Cotidiano
giro rápido

Polícia ‘estoura’
ponto de tráfico
Após uma série de denúncias e investigações do setor de Inteligência da Polícia Militar (PM), policiais
prenderam um casal suspeito de
atuar no tráfico de drogas na região
do bairro Órfãs, em Ponta Grossa,
no início da noite da última quartafeira (16). Além das prisões, centenas de pacotes com cocaína e maconha prontas para consumo foram
apreendidas pelos oficiais. Os agentes de segurança da cidade encontraram R$ 300, além de pacotes de
cocaína e também de maconha.
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PG terá ações de
combate a dengue
A Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa (PMPG) realizará neste sábado (19), uma programação especial
no ‘Dia Nacional de Combate à Dengue’, celebrado sempre no penúltimo sábado de novembro. A partir das 9h, agentes de endemia e
residentes de Medicina Veterinária
farão um arrastão pelos cemitérios
da área urbana. O trabalho será realizado pela Gerência de Zoonoses
em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)
da cidade de Ponta Grossa.

Paraná tem a melhor malha
rodoviária de toda região Sul
Levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) também mostrou que Estado
está acima da média nacional; Departamento realiza investimentos de mais de R$ 1 bilhão
Foto: Divulgação/DER
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ma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte
(CNT), divulgada neste mês
de novembro, concluiu que a malha
rodoviária paranaense apresenta as
melhores condições gerais de toda a
região Sul do Brasil.
De acordo com a ‘Pesquisa CNT
de Rodovias 2022’, 37,5% da malha
do Paraná está em condições boas
ou ótimas, acima da média regional
de 34,7% - no Rio Grande do Sul, a
qualificação correspondeu a 34% e
em Santa Catarina a 31,8%. O Paraná
está, inclusive, acima da média nacional, de 34%.
As equipes da entidade percorreram 100% das rodovias federais e
os principais trechos de rodovias estaduais em todo o País, totalizando
110.333 quilômetros, no decorrer de
30 dias.
No Paraná, a equipe da CNT percorreu 6.374 km de uma malha rodoviária de 16.068,49 km, sendo
3.862,7 km federais e 12.205,79 km
estaduais, pouco menos de 40%
das rodovias do Estado, sem considerar as rodovias municipais. Avaliando os números apresentados,
cerca de 20% da malha estadual foi
avaliada.

Segundo a CNT, 37,5% da malha rodoviária do Estado do Paraná está
em condições boas ou ótimas; números são superiores a média do País

INVESTIMENTOS

Recursos passam de R$ 1 bilhão
Nos últimos 12 meses, o DER/PR investiu R$ 1.063.781.381,69 em novas
iniciativas de conservação e manutenção de sua malha rodoviária, destacando-se o ‘Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná)’, o programa de conservação ‘Proconserva’, e o programa ‘Integra Paraná’, além de iniciativas como o atendimento a todas as
rodovias do Anel de Integração com serviços de operação de tráfego, que
incluem guinchos mecânicos leves e pesados, veículo de inspeção, veículo
de apoio ao Corpo de Bombeiros, entre outras iniciativas.

CONSERVAÇÃO
“Em cerca de 10 dias, completaremos um ano do término do programa de concessões rodoviárias
do Paraná. Mais de 2,5 mil quilômetros de rodovias deixaram de ser administradas por concessionárias de
pedágio e retornaram para a gestão
do Governo do Paraná e da União”,
destaca o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do
Paraná (DER/PR), Alexandre Castro
Fernandes.
Visando garantir a qualidade do
pavimento e a preservação da faixa
de domínio das rodovias estaduais
que deixaram de ser concedidas, o
DER/PR licitou e contratou serviços
de conservação pelo ‘Programa Integra Paraná’, em vigência desde dezembro de 2021, atendendo 964,52
km de rodovias e com prazo de execução até dezembro de 2023.
“Estamos investindo R$ 93,4
milhões no ‘Integra Paraná’, que
tem validade de dois anos, com serviços para o pavimento, sinalização,
roçada da vegetação próxima à rodovia, enfim, todos os serviços necessários para garantir a segurança
e conforto do condutor”, diz Fernandes. “O Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) também licitou contratos
com objetivo semelhante”, completa o diretor-geral do Departamento
de Estradas de Rodagem do Paraná.

Torneio de Pesca do ‘Ponta-Lagoa’ movimenta PG
Foto: Edilson Luiz

Obras mudam linhas
do transporte público
A medida acontece, a partir desta
sexta (18), em virtude de obras no
cruzamento das ruas Sant’Ana e Saldanha Marinho. A estimativa é de
que os trabalhos se estendam pelos
próximos cinco dias. Linhas afetadas:
do Jardim Maracanã, Santa Luzia-Terminal Central, Monteiro Lobato, Rio
Pitangui, Santo Antônio, Santa Mônica, Parque Nossa Senhora das Graças, Palmeirinha, Vila Liane, Catarina
Miró, Esplanada, Leila Maria. Todos
seguirão diretamente, ao acessarem a
rua Do Rosário, até o Terminal.

Interessados ainda podem se inscrever para um dos eventos de pesca
mais tradicionais de Ponta Grossa; organizadores esperam 500 pessoas

A 24ª edição do ‘Torneio 36
horas de Pesca Ecológica’ inicia
nesta sexta-feira (18), em Ponta
Grossa. Com a organização do
Clube Ponta-Lagoa, o tradicional
evento ponta-grossense reúne diversas atrações de 18 a 20 de novembro. Até esta quinta-feira (17),
quase 300 inscrições já foram realizadas – os interessados têm até o
próximo sábado (19), às 12h, para
participar – e os organizadores esperam reunir mais de 500 pessoas na
sede campestre do Clube.
Além do torneio de pesca, haverá competições de Truco e Xadrez
– sócios e não sócios podem participar das atrações. “Estamos a todo

vapor nos preparativos. Já está tudo
pronto, o pessoal está alinhado, o
tempo irá cooperar conosco. Reforçamos o convite, para quem ainda
não fez a inscrição, que vá até à secretaria do Clube ou até mesmo ao
local do evento”, explica Cleverson
Loss Kasprzak, diretor de Pesca e
Lago do ‘Ponta-Lagoa’.
INSCRIÇÕES
A inscrição para sócio tem o
custo de R$ 50 (crianças de 6 a 11
anos pagam 50%). Além disso, para
não sócios o valor é de R$ 200 (crianças de 6 a 11 anos pagam 50%).
Diversas atividades serão realizadas
durante o evento ponta-grossense.
Foto: Divulgação/PMPG

PUBLICAÇÃO LEGAL

AVISO DE LICITAÇÃO
x Pregão Eletrônico n.º 150/2022
Objeto: aquisição de equipamentos diversos. Valor Máximo de R$
186.652,33 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e dois reais e
trinta e três centavos). Recursos Próprios e do Fundo Paraná TC 129/22 ±
SETI/UGF Recebimento das propostas: até 8h30 do dia 01/12/2022.
Início da Sessão Pública: às 9h30 do dia 01/12/2022. (Número da
Licitação no Banco do Brasil: 974155 ± processo nº 031090). O Edital e
seus anexos com as quantidades e especificações completas dos produtos,
bem como os resultados de todas as fases desta licitação poderão ser
consultado no site www.licitacoes-e.com.br - Informações
complementares: www.comprasparana.pr.gov.br ± identificação do
processo nº 2291/2022, e www.uepg.br
José Vladimir Gonçalves Cordeiro
Pregoeiro
Ponta Grossa, 17 de novembro de 2022.

Feira Gastronômica terá
música e carros rebaixados
A Feira Gastronômica de Ponta
Grossa será agitada nesta sexta-feira
(18). O evento, que comercializa diversos tipos de alimentos na praça
da Igreja Santo Antônio, no Jardim
Carvalho, das 15h às 21h, terá música ao vivo, com Kadu e Rosângela da
Banda Interprise, muito conhecida
na cidade.
O evento, realizado pela Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da
Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, comercializa diversos tipos de alimentos,
desde lanches, massas e espetinhos,
até os mais variados tipos de bebidas.

EXPOSIÇÃO
Nesta semana, o evento contará com a uma exposição de carros
rebaixados, organizada pelo grupo
‘Conexão Lado Sul’, que foi cancelada na semana passada devido às
chuvas. “Nesta semana, com previsão de tempo bom, teremos uma
gastronomia de altíssima qualidade, música ao vivo e apresentação
dos carros rebaixados. A cada semana, a Feira Gastronomica do Jardim
Carvalho se consolida com uma excelente opção para terminar as sextas-feiras”, enfatiza o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Bruno Costa.

Evento desta sexta-feira (18),
acontece das 15h às 21h, na praça
localizada na Igreja Santo Antônio

