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Transporte Solidário já custeou 12 mil translados
na linha São Lourenço
Criado há quatro meses, subsídio da Prefeitura garante economia de mais de 75 % aos moradores

Mesmo tendo sido implantado há pouco tempo – pouco mais de
quatro meses – o Programa Transporte Solidário, em São Lourenço, já exibe
bons resultados. Elaborado pela atual
administração municipal, ele possibilitou que, aproximadamente, 12 mil
translados fossem realizados do distrito em direção à Cianorte e no sentido
contrário por um valor mais acessível.
A passagem, que custa R$ 10,15, com
o uso do cartão do benefício, pode ser
adquirida por R$ 2,50 pelos moradores.
A economia ultrapassa os 75%.
“Para mim este Programa está
sendo excelente. Todos os dias preciso me deslocar até Cianorte para trabalhar. Antes eu costumava gastar em
torno de R$248 e agora são R$ 100”,
relata a moradora do distrito, Janete de
Souza. Sua conterrânea, Luzia Pereira,
pensa o mesmo. “Também trabalho em
Cianorte e com a passagem mais barata
ficou bem mais fácil para nós”, conclui.
A redução expressiva no valor da tarifa
é garantida pela Prefeitura, que passou
a subsidiar R$ 3,50 de cada bilhete com
recursos da Secretaria de Assistência
Social. “Negociamos com a Viação
Real, que é a detentora da concessão
do transporte rodoviário coletivo intermunicipal pela Rodovia Estadual
Bento Fernandes Dias, e chegamos aos
R$ 6, por passagem”, relata a secretária
da pasta, Marlene Benalia Bataglia. Por

mês, são gastos, em média, R$ 14 mil
com a iniciativa.
Conforme explica o prefeito Bongiorno, o Programa era um antigo anseio
da administração. “Nós, que já possuímos uma das passagens de transporte
coletivos mais baratas do país na sede e
também com destino a Vidigal, estávamos incomodados com o valor que os
moradores de São Lourenço desembolsavam para vir até Cianorte. Por conta
disso, nos empenhamos para a criação
desse Programa que deve beneficiar,
principalmente, os moradores que mais
precisam, facilitando o acesso a serviços e a oportunidades.”, salientou.
Para conseguir o desconto na passagem, o passageiro precisa ter em mãos
o cartão fornecido pelo município. Para
obtê-lo, basta que o morador vá até a
sede dos Correios de São Lourenço, que

fica na Praça Sete de Setembro, com a
carteira de identidade em mãos. O local
atende de segunda a sábado, das 8h às
12h e das 14h às 18h. Sem o cartão, a
empresa continua cobrando o mesmo
preço pela passagem: R$ 10,15.
SERVIÇO
De Cianorte com destino ao
distrito, os veículos partem de segunda a sábado às 10h, 12h, 16h e 18h10 e
aos domingos e feriados às 10h e 18h,
da Estação Rodoviária e de pontos
próximos à Praça de Importados (Banquinhas do Paraguai) e da PL, ambos
na Avenida América. Do distrito em
direção à sede do município, os veículos saem de segunda a sábado às 6h20,
8h20 e 14h50 e aos domingos e feriados
às 8h20 e 17h20 do ponto localizado na
Praça Sete de Setembro. O translado
dura em torno de 30 minutos.
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Jovens cianortenses têm até esta sexta para se
apresentar no Tiro de Guerra
O descumprimento da obrigação implica em uma série de consequências desagradáveis

Os jovens que completam 18
anos em 2018 e realizaram seu alistamento no serviço militar obrigatório, devem procurar a sede do Tiro
de Guerra (TG) de Cianorte, até esta
sexta-feira (19), para se apresentar. O
período de seleção, que ia até a semana
passada, foi estendido pelo órgão local
a fim de evitar prejuízos aos 40 rapazes
que se ausentaram nesta etapa do processo - o equivalente a 20% dos alistados.
“Não se trata de uma prorrogação, mas sim de um chamado à
responsabilidade para não prejudicar
ninguém. Se o cidadão nos procurar
o quanto antes, ele não terá que pagar
multa ou sofrerá qualquer outro tipo
de sanção e o processo continuará normalmente”, explica o chefe de instrução
do TG, subtenente Waiber Corrêa De
Menezes. Caso o alistado não se apresse, “a resolução do quadro fica mais
complicada, já que ele segue para outras instâncias”, completa.
De acordo com De Menezes,
o grande percentual de ausentes nessa
fase do processo está ligado ao desconhecimento do período de apresentação - que aconteceu entre 03 e 12 de janeiro -, tendo em vista que muitos dos
jovens realizaram o alistamento online.

“Passamos por um período de migração do método presencial para o
online. Com a novidade, muitos não
adquiriram o hábito de checar a caixa
de e-mail, para onde foi encaminhada a notificação do dia de comparecimento, e perderam a data”, aponta.
Para aproveitar esta última
oportunidade para se regularizar,
os rapazes devem procurar a sede
do Tiro de Guerra de Cianorte, que
fica na Avenida América, 1652, nesta quinta-feira das 8h às 16h30 e na
sexta-feira das 8h às 12h. Em mãos,
devem levar consigo o documento de

identidade (RG) e, se realizou o recrutamento na Junta Militar, o Certificado
de Alistamento Militar (CAM). I
IMPORTÂNCIA
O certificado de quitação militar, que
comprova a participação no processo
de recrutamento, é fundamental para
os cidadãos do sexo masculino. “Sem
o documento, eles ficam impedidos de
obter passaporte, assumir concurso público, prestar exame ou matricular-se
em qualquer estabelecimento de ensino, entre outras situações”, explica De
Menezes.

Propostas para adquirir imóveis da Prefeitura
devem ser feitas até esta sexta

Para garantir a participação na concorrência pública, tipo maior preço, é necessário apresentar caução no valor de 0,5% do imóvel

As pessoas físicas e jurídicas
interessadas em adquirir um dos 34 terrenos colocados à venda pela Prefeitura
de Cianorte, por meio da Divisão de
Patrimônio Público, têm até esta sexta-feira (19), para manifestar interesse
na compra. Para isso, é preciso efetuar
a garantia de proposta, correspondente
a 0,5% do valor mínimo do imóvel a ser
pleiteado, até às 17h30, na Divisão de
Receitas de Diversas, que fica no Paço
Municipal Wilson Ferreira Varella.
Para os que preferirem, até a
mesma data, também pode ser reali-

zado o depósito do valor na Caixa Econômica Federal, agência
0569, operação 006, conta corrente
00000396-8. O comprovante deve
ser entregue até às 17h30, na Divisão
de Tesouraria da Prefeitura. Com a
mesma caução, é possível dar o lance em até quatro imóveis, segundo a
ordem de preferência indicada, de
modo que é permitida a aquisição
de apenas um deles. No caso de vencer a concorrência em mais de uma
opção, vale a que escolheu primeiro.
Os terrenos disponíveis es-

tão localizados nos Residenciais Mega
Park, Veneza, Morada do Sol; e nos
Jardins Universidade, Vó Geny, Santa
Mônica e São Francisco e possuem valores mínimos de R$ 40,5 mil a R$ 900
mil, à vista, e R$ 45 mil a R$ 970 mil, no
prazo. Todas as informações a respeito
da licitação podem ser encontradas
no edital de Concorrência Pública nº
11/2017, disponível no www.cianorte.
pr.gov.br/11-alienacao-de-imoveis-urbanos-pertencentes-ao-municipio-de-cianorte/.
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