8

grupor3a.com

Publicidade Legal

Curitiba, segunda-feira, 27 de Julho de 2020 - edição 3.427

Prefeitura lança 2º edital
emergencial para os
trabalhadores da cultura
A Prefeitura e a Fundação Cultural de Curitiba
lançaram na última sexta-feira, dia 24, um novo
edital emergencial para
a seleção de conteúdos
a serem veiculados em
suas redes sociais.
O segundo edital (nº
023/2020) é lançado três
meses após o primeiro chamamento com
o objetivo de apoiar os
artistas e trabalhadores
da cultura afetados pelo
cancelamento de espetáculos e fechamento
de espaços culturais. Ao
mesmo tempo, o edital

proporciona à população o acesso a produtos
culturais via internet, especialmente durante este
período de pandemia.
O valor total do edital é
de R$ 450 mil. O recurso é
oriundo de emenda parlamentar de 23 vereadores. Serão contemplados
300 projetos no valor de
R$ 1,5 mil cada.
As inscrições têm início às 18h do dia 10 de
agosto e encerram às 12h
do dia 17 de agosto de
2020, pelo sistema Sisprofice, no site: [sic.cultura.pr.gov.br]. n

Palacete Wolf será
coberto por telhado novo
O trabalho coordenado pelo Departamento
de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas
O casarão erguido na segunda metade do século 19
em frente à Igreja do Rosário, no São Francisco, está
passando por reformas. O
palacete construído pela
família Wolf, de origem
germânica, recebe telhas e
madeiramento novos para
garantir cobertura segura
ao monumento do centro
histórico de Curitiba. Nele,
hoje funcionam o Instituto Municipal de Turismo e
seu Centro de Atendimento ao Turista (CAT).
Na última sexta-feira,
dia 24, o prefeito Rafael
Greca e o secretário mu-

Pedro Ribas/SMCS

O prefeito Rafael Greca vistoria as obras de restauro
do telhado do Palacete Wolf, no Largo da Ordem

nicipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues,
inspecionaram o andamento das obras de reforma.
“Estamos recuperando a
antiga casa de 1875 do moleiro Fredolin Wolf. Moleiro
porque tinha moinho de
milho, de trigo, de centeio.
Depois a casa foi ocupada
pelo Exército e pela Câmara
Municipal de Curitiba. Aliás, no porão dessa casa ficou preso, na noite que antecedeu o seu assassinato, o
grande Barão do Serro Azul,
Ildefonso Pereira Correia”,
disse Greca. n

História da Catedral Basílica é contada em exposição virtual
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Cerca de dois anos
depois de passar pelo
Memorial de Curitiba, a
exposição fotográfica e documental sobre a Catedral
Basílica pode ser vista online. No Facebook da Fundação Cultural, a mostra
conta a história deste ícone arquitetônico, religioso
e cultural desde os preparativos para a sua construção, em 1875, as principais
intervenções sofridas a
partir do início do século
XX até a atualidade. Também retrata eventos especiais e do cotidiano do

local, que passou a fazer
parte da vida dos moradores da cidade.
“A proposta é revisitar
os diferentes momentos
da história de Curitiba a
partir da Catedral, que
viu a cidade se desenvolver a partir do seu entorno e deu a ela um status
de modernidade”, conta
a historiadora da Casa da
Memória Aparecida Vaz
da Silva Bahls, responsável pela organização da
mostra original e também
da sua adaptação para o
ambiente digital. n

