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Avenidas Visconde de Guarapuava 
e Wesceslau Braz terão motocaixas

Presidente da CuritibaPrev 
passa a integrar Câmara 
de Recursos da Previdência

O governo federal 
publicou no Diário 
Oficial da União, nesta 
segunda-feira, dia 27, a 
portaria que define os 
integrantes da Câmara 
de Recursos da Previ-
dência Complementar 
do Ministério da Eco-
nomia (CRPC). O presi-
dente da CuritibaPrev, 
a Fundação de Previ-
dência Complementar 
do Município de Curiti-
ba, José Luiz Costa Ta-
borda Rauen (acima), é 
um dos membros.

A portaria é assinada 
pelo secretário executi-
vo do Ministério da Eco-
nomia, Marcelo Pache-
co dos Guaranys.

Rauen, que é especia-
lista na área previdenci-

ária há mais de 40 anos, 
representa as entidades 
fechadas de previdência 
complementar e foi in-
dicado pela Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), 
onde coordena o progra-
ma de autorregulação. 
Esta é a primeira vez que 
ele integra a Câmara de 
Recursos da Previdência 
Complementar.

“A expectativa é de 
muito trabalho e muita 
responsabilidade. Mas 
também muita alegria 
pelo prestígio da indi-
cação e da nomeação. 
Essa Câmara tem enor-
me importância”, de-
clarou o presidente da 
CuritibaPrev. n

Os 16 cruzamentos da Avenida 
Visconde de Guarapuava terão motocaixas

Motociclistas que circu-
lam pelas avenidas Visconde 
de Guarapuava e Presidente 
Wenceslau Braz passarão a 
contar com um espaço espe-
cífico delimitado para espe-
ra da abertura do sinal verde, 
à frente dos demais veículos. 
As chamadas motocaixas 
são delimitadas pela pintu-
ra do pictograma de uma 
moto, e placas, próximo dos 
cruzamentos.

Anunciada nesta segun-
da-feira, dia 27, Dia Nacio-
nal do Motociclista, a novi-
dade será implantada até 
a próxima semana, como 
parte da última fase da pin-
tura viária nas avenidas, 

que estão passando por revita-
lização no pavimento.

Todos os 16 cruzamentos 
semaforizados da Avenida Vis-
conde de Guarapuava, nas duas 
pistas, terão motocaixas. É uma 
extensão de 2,2 quilômetros, 
entre as ruas General Carneiro 
e Desembargador Motta. 

Na Wenceslau Braz serão 
quatro motocaixas por senti-
do (Linha Verde e Portão), em 
trechos de aproximadamen-
te 2,5 quilômetros. Haverá 
motocaixas nos cruzamentos 
com a Avenida Santa Berna-
dethe e com as ruas Camilo 
Castelo Branco, José de Al-
meida Garrett, Roberto Faria 
e Antonio Bariquelo. n
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