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D E  C U R I T I B A
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Entre em contato 
no tel.: (41) 3263-2002

A campanha Compre 
no Bairro, lançada no 
início de agosto pela 
Prefeitura, incentiva a 
população a adquirir 
produtos no comércio 
local, ajudando na re-
cuperação econômica 
dos microempreende-
dores durante a pande-
mia do novo coronaví-
rus. A ideia já recebe a 
aprovação de comer-
ciantes no Cajuru.

Dona de uma em-
presa de embalagens 
e doces há 20 anos no 
Cajuru, a microempre-
sária Leonice Bertani se 
entusiasmou ao saber da 
campanha.

Iniciativa também busca desestimular as saídas mais longas

Comerciantes do Cajuru aprovam 
a campanha Compre no Bairro

Duas exposições da Gibi-
teca da Fundação Cultural 
estarão entre as atrações da 
6ª Bienal de Quadrinhos de 
Curitiba, desta vez em edi-
ção virtual. Elas poderão ser 
conferidas de 20/8 a 23/8, 
sem precisar sair de casa, no 
site do evento http://www.
bienaldequadrinhos.com.
br/ e em suas redes sociais. O 
tema deste ano será Música e 
Quadrinhos.

Uma das mostras rela-
cionadas ao espaço cultural 
é Underground Ilustrado 2: 
a arte visual da cena musi-
cal curitibana, com cura-

doria de Christiano C. Neto 
e Daniel Gonçalves e cuja 
visitação foi suspensa em 
decorrência das medidas 
sanitárias para a prevenção 
da covid-19. Os trabalhos fo-
ram escaneados para a ver-
são digital.

A outra é Punk Afonso, 
releitura feita por 21 artistas 
sobre o personagem publi-
cado por Rodrigo Belato du-
rante mais de três décadas 
e organizada pela Gibiteca. 
“É a nossa homenagem a 
ele, que faleceu em junho”, 
explica o coordenador do lo-
cal, Fúlvio Pacheco. n

Gibiteca leva exposição com releitura de 
Punk Afonso para Bienal de Quadrinhos

Cultura

“Adorei essa iniciati-
va da Prefeitura de in-
centivar os curitibanos 
a buscar os comercian-
tes dos bairros onde 
moram. Vou convidar 
todos aqui da vizinhan-
ça a participar tam-
bém”, diz Leonice.

Empresa cadastrada
Ela quis incluir sua loja 

entre as empresas cadas-
tradas no site da campa-
nha, o comprenobairro.
curitiba.pr.gov.br, para 
estar entre aquelas que a 
população vai encontrar 
ao pesquisar quais servi-
ços e produtos estão mais 
próximos de casa. n

A campanha Compre no Bairro incentiva 
a população a adquirir produtos no comércio local
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