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Região Metropolitana
Araucária registra aumento
de candidatos a vereador

Curitiba, terça-feira, 6 de Outubro de 2020 - edição 3.477

Publicidade Legal

Neste ano, o município terá 242 postulantes à Câmara

Fazenda Rio Grande

Prefeitura conclui
asfalto na rua São
Teófilo e Av. Portugal
A Prefeitura de Fazenda Rio Grande, por meio
da secretaria de Obras,
está realizando pavimentação de diversas ruas
por todos os bairros. Na
última sexta-feira (2), foi
concluído o asfalto na
rua São Teófilo e realizado um trecho na avenida
Portugal.
De acordo com o engenheiro civil da secretaria, Gustavo Quadros,
inicialmente são 420 m
na avenida Portugal, mas
a pavimentação deve ser
concluída por lá ainda
este ano, totalizando 640
m e um investimento de
quase R$ 1,4 milhão, que
inclui calçamento, drenagem e outros serviços.
A obra é realizada com
recursos de financiamento da Caixa Econômica e recursos próprios

da Prefeitura.
Já a rua São Teófilo faz
parte de um pacote de
obras pelo bairro Santa Terezinha, que deve
ser concluída até 2021 e
inclui as ruas Santa Clara, Santa Terezinha, São
Dionísio, São Ildefonso,
São Joaquim, São Manoel, São Rafael, São Tomás
de Aquino, São Vicente,
Travessas Santa Ana, Santa Bárbara, Santa Inês,
São Jorge e as Avenidas
Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do
Rocio e Nossa Senhora de
Fátima. O lote completo
totaliza um investimento
de R$ 4,7 milhões, sendo
mais de 22 mil metros de
asfalto, realizados com
recursos do Paraná Cidade, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano.n
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Na última sexta-feira (2), foi concluído o asfalto na
rua São Teófilo e realizado um trecho na Av. Portugal

Nas eleições deste
ano, o município de
Araucária
registrou
aumento do número
de candidatos a vereador para Câmara Municipal. Após o fim do
período de registro de
postulantes ao cargo
pela Justiça Eleitoral,
a cidade de Araucária,
na Região Metropolitana de Curitiba, terá 242
candidatos. Na média,
a concorrência será
de 22 candidatos para
cada vaga.
Portanto, serão 26%
de candidatos a mais
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Serão 26% de candidatos a
mais em relação as eleições de 2016

em relação as eleições
de 2016, quando o Tribunal Superior Eleitoral recebeu o registro
de 192 postulantes as
vagas na Câmara de
Araucária.
Todos esses 242 candidatos estão divididos
em 18 partidos políticos. Entre os principais
partidos,
Cidadania,
PDT, PL, PSL, PTB, Republicanos, Podemos
encaminharam o registro de 17 integrantes
para tentar conquistar
um cadeira na Câmara
Municipal.n

Santa Casa de Colombo ainda
pode receber propostas no leilão
Após mais duas tentativas de leilão em setembro, a Santa Casa
de Colombo ainda não
foi vendida. De acordo
com o leiloeiro Helcio
Kronberg, embora tenha havido propostas,
elas não estavam em
conformidade com as
exigências do edital.
Agora, os interessados
podem enviar ofertas
diretamente ao leiloeiro. O valor mínimo pas-

sa a ser de R$ 9 milhões.
“A vantagem agora
é que os interessados
podem
encaminhar
propostas ao leiloeiro
com condições diferentes do edital, a fim
de que o juízo possa
analisá-las”,
orienta
Kronberg.
As novas propostas
podem ser encaminhadas para o email
helcio@kronberg.com.
br. n
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Novas ofertas podem ter condições
diferentes do edital para avaliação

Colombo registra 141 óbitos
pelo novo Coronavírus
O novo boletim dos
casos de Coronavírus, seguindo os protocolos da
Secretaria de Estado de
Saúde (Sesa), a Prefeitura Municipal por meio da
Secretaria de Saúde, no
seu departamento de Epidemiologia e Promoção à
Saúde, confirmou na última sexta-feira (2), que o
município registra, infelizmente, 141 óbitos por
Coronavírus.
Colombo
tem até o momento 3604
casos positivos de Covid-19 – sendo que destes,
2797 já estão recuperados
e 21 estão hospitalizados.
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Colombo tem, até o momento
3604 casos positivos de Covid-19

O balanço epidemiológico, de número 143,
indica que 21 pacientes
infectados estão hospitalizados. O levantamento aponta ainda que 115
pessoas estão aguardando
os resultados dos exames
comprobatórios, sem necessariamente
estarem
hospitalizados.
Outras
3249 pessoas sintomáticos respiratórios (que
apresentam algum sintoma gripal – considerados
leves) estão em isolamento domiciliar – sendo que
deste total, 5080 já estão
recuperadas.n
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