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Sanepar divulga rodízio na 
Grande Curitiba até dia 28

Apesar das chuvas 
dos últimos dias, o vo-
lume está longe de 
normalizar a situação 
dos reservatórios que 
compõem o sistema de 
abastecimento de água 
de Curitiba e Região 
Metropolina. A Sanepar 
alerta que a população 
deve manter o uso da 

água apenas para ativi-
dades essenciais, como 
alimentação, higiene 
pessoal e limpeza básica 
interna na casa, como 
de vasos sanitários e da 
louça. Por isso, é preciso 
também manter o rodí-
zio. Veja quando sua re-
gião entra no rodízio no 
link: [bit.ly/rons2808]. n

O Departamento de 
Trânsito do Paraná (De-
tran-PR) retoma a partir 
de segunda-feira (24) os 
atendimentos presenciais 
nas unidades do Estado. 
Os serviços já disponi-
bilizados pelo portal do 
órgão e no aplicativo De-
tran Inteligente perma-
necerão disponíveis ape-
nas por estes meios. Os 
demais serão oferecidos 
presencialmente apenas 
com agendamento.

“Após quatro meses sem 
atendimento presencial, 
retomamos com algumas 
restrições e tomando todas 
as medidas necessárias e 
recomendadas pela Secre-
taria de Estado da Saúde e 
Organização Mundial da 
Saúde para segurança dos 
cidadãos e colaboradores”, 
disse o diretor-geral do De-
tran-PR, Wagner Mesquita.

Ele acrescenta que os 
agendamentos são uma 
forma de impedir a aglo-
meração, evitando a pro-
pagação da Covid-19. Os 
horários disponibilizados 
para agendamento estarão 
bem mais restritos. Para 
manter o menor número 

Usuários serão atendidos apenas com agendamento

Detran retoma atendimento 
presencial a partir do dia 24

de pessoas dentro da uni-
dade e a limpeza e assep-
sia do local serem feitas 
de maneira constante, os 
horários serão espaçados.

“Pedimos para que os ci-
dadãos tenham consciência 
e só agendem um serviço 
que necessitam com urgên-
cia. Até porque os prazos 

permanecerão prorrogados, 
então, não há pressa para 
agendar”, explica Mesquita.

Os postos avançados de 
atendimento de Londrina 
(Guaporé) e Curitiba (Cen-
tral e Vila Hauer) não vão 
reabrir. Nestas localidades 
funcionarão apenas os ser-
viços de foto, biometria e 

prova teórica, como já vi-
nha acontecendo.

Para atendimentos re-
ferentes aos serviços que 
não estão disponíveis on-
line, o cidadão poderá fa-
zer o agendamento no site 
http://www.detran.pr.gov.
br  ou pelo telefone 0800 
643 73 73. n

A população devem priorizar situações de urgência

ANPR

Em apenas dois minutos de torneira aberta, 
o usuário gasta cerca de 13,5 litros de água
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