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Prazo para troca de 
bloquinhos de papel é 
prorrogado até 31 de julho

A Urbanização de Curiti-
ba (Urbs) prorrogou o prazo 
para a troca de bloquinhos 
de papel por créditos di-
gitais do EstaR para 31 de 
julho. O prazo, que vence-
ria nesta sexta-feira (10/7), 
foi estendido em função da 
grande procura por agenda-
mentos para fazer a substi-
tuição nos últimos dias.

“Verificamos que algu-
mas unidades da Urbs já 
não tinham mais vagas nes-
ta quinta-feira. Então, em 
função da pandemia e para 
dar mais tempo para o mo-
torista, vamos prorrogar o 
prazo até o fim do mês”, diz 
o presidente da Urbs, Ogeny 
Pedro Maia Neto.

A Urbs já atendeu 11,3 
mil pessoas para troca 
de bloquinhos de papel 
por créditos digitais do 
EstaR. Essa é a segunda 
prorrogação do prazo 
para a troca. O período de 
substituição se encerrava 
em 10 de junho e foi pror-
rogado até 10 de julho e 
agora por mais 20 dias.

É possível trocar os 
bloquinhos de papel na 
sede da Urbs na Rodo-
viária ou nas unidades 
das ruas da Cidadania 
do Carmo, Pinheirinho, 
Cajuru, Boa Vista, Fazen-
dinha, Santa Felicidade, 
Tatuquara, Bairro Novo e 
Matriz. n

 O atendimento presencial é feito na sequência, 
das 11h às 17h. A troca é gratuita
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Biblioteca Pública 
lança novas edições 
de projetos infantis

Já estão no ar as no-
vas edições virtuais 
dos projetos Era Uma 
Zine e Hora do Con-
to, desenvolvidos pela 
Biblioteca Pública do 
Paraná para atender o 
público infantil de for-
ma remota durante o 
isolamento social.

Hora do Conto
No vídeo da semana, 

Virgínia Lane apresenta 
A Canção dos Pássaros, 
de Zeca Baleiro. O con-
teúdo está disponível no 
canal do Youtube BPP 
Conta, que também traz 

materiais gravados por 
contadores parceiros. 
Assista no link: [https://
bit.ly/bpp0907]. 

Era uma Zine
O fanzine eletrôni-

co traz a segunda parte 
da série dedicada aos 
contos de fadas. “A Bi-
blioteca Real das Prin-
cesas” é o tema da edi-
ção, que ainda conta 
com sugestões de leitu-
ra e um tutorial sobre 
como fazer um fanzine 
no formato sanfonado. 
Baixe no link: [bit.ly/zi-
nebpp9645]. n

No vídeo da semana, Virgínia Lane apresenta 
“A Canção dos Pássaros”, de Zeca Baleiro
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