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O antigo coreto do Passeio Público de Curitiba
deu lugar a uma versão digital e promete surpresas aos visitantes. O prefeito Rafael Greca foi
conhecer a estrutura pronta nesta quinta-feira, dia 25,
acompanhado pelo vice-prefeito, Eduardo Pimentel, e
secretários municipais. O Coreto Digital ocupa a antiga
estrutura erguida pelo prefeito Cândido de Abreu ainda
em 1915. A construção ganhou uma grande tela curva de
LED, com 25 metros lineares por 2 metros de altura e um
sistema de som. A programação do espaço ficará a cargo
da FCC, por meio do Instituto Curitiba de Arte e Cultura
(ICAC). As exibições, com previsão de planejamento a
cada dois meses, se integram à programação e à linha
curatorial do Cine Passeio. n

ANEEL autoriza novas tarifas
para consumidores da Copel
Reajuste médio é de 0,41%, mas para clientes residenciais
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL),
que regula o sistema no
Brasil, determinou reajuste
médio de 0,41% para os consumidores atendidos pela
Companhia Paranaense de
Energia (Copel). Contudo,
para a categoria de clientes
residenciais, que representa
81% da base da empresa, haverá redução de 0,95% na tarifa. O benefício alcança 3,8
milhões de famílias. Para comércio e serviços atendidos
em baixa tensão, a redução é
de 0,83%. Por fim, para a iluminação pública, a redução
é de 0,93%.
O anúncio foi feito pela

ANPR

O segundo objetivo é garantir que as empresas
fornecedoras de energia elétrica tenham liquidez

ANEEL nesta quinta-feira,
dia 25, em reunião ordinária
transmitida por rede social
de vídeos. Consideradas as
demais classes consumidoras, a ANEEL definiu um
reajuste médio de 0,41%
para a área de concessão da
Copel. Os clientes atendidos
em alta tensão terão reajuste médio de 1,13%.
A redução para a grande base de clientes, assim
como o reajuste abaixo da
inflação dos últimos 12 meses para os demais, foram
possíveis a partir da adoção,
pela ANEEL, da chamada
Conta-Covid. O IGP-M do
período foi de 6,51%. n

Exportação de grãos deve
crescer 8,5% no terceiro trimestre
ANPR

D

E

C

U

R

I

T

I

B

A

Editora Jornal do Ônibus / Jornale.com.br

Os Portos do Paraná esperam movimentar
cerca de 7,6 milhões de toneladas de soja

Os operadores de graneis
sólidos de exportação do Porto de Paranaguá preveem aumento de 8,5% na movimentação para o 3º trimestre do
ano. Nos próximo três meses,
de julho a setembro, eles esperam movimentar cerca de
7,6 milhões de toneladas, 600
mil a mais que o exportado no
mesmo período, em 2019.
Na expectativa, divulgada
esta semana pela Portos do
Paraná, estão as projeções de
12 terminais que movimentam soja, em grão e farelo,

milho e açúcar pelo porto
paranaense, com base no desempenho dos dois primeiros
trimestres do ano.
“Apesar do momento de
pandemia, a atividade portuária e a atividade agrícola
do Estado continuam fortes.
As exportações foram impulsionadas pela safra recorde;
a alta do dólar e o tempo
seco, que favorece os embarques”, afirma o diretor-presidente da empresa pública
Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. n

