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SHOW FORÇA E AÇÃO SE APRESENTA ÀS 19H 

Show de motos bloqueia ruas  
da região central nesta sexta 

A população ponta-grossense 
recebe nesta sexta-feira (13), o 
Show Força e Ação, com a parti-
cipação de grupos especializados 
em manobras radicais com mo-
tocicletas. O evento acontecerá a 
partir das 19h na Avenida Vicente 
Machado, entre o Terminal Cen-
tral e o Parque Ambiental. A en-
trada é franca. 

A Prefeitura de Ponta Grossa 
informa que, por conta do show, 
serão realizados bloqueios viários 
nesta sexta-feira (13) a partir das 
16h30. A principal via a ser afe-
tada será a avenida Vicente Ma-
chado - no prolongamento ao lado 
do Terminal Central -. Também 
passam por bloqueios e alterações 
as ruas Benjamin Constant, Te-
nente Hinon Silva e Doutor Co-
lares. A previsão é de que o tráfego 
seja liberado às 21 horas.  

Durante a realização dos blo-
queios, serão disponibilizados 
agentes da Secretaria de Cida-

Bloqueio. Show acontece na noite desta sexta-feira (13), na Vicente 
Machado, no trecho do Parque Ambiental | Foto: Divulgação 

dania e Segurança Pública para 
a orientação dos motoristas e co-
ordenação do fluxo de trânsito.  

Avenida Vicente Machado 
(lateral do terminal central) 
será bloqueada para tráfego de 
veículos. A Rua Benjamin Cons-

tant será fechada no trecho 
entre Rua Doutor Colares e Ave-
nida Vicente Machado. Também 
será feita a alteração de sentido 
de fluxo no trecho entre Ave-
nida Vicente Machado e Rua Te-
nente Hinon Silva. 

A Fundação Municipal de 
Saúde (FMS), através do Depar-
tamento de Imunização e da 
Atenção Primária, vai realizar 
nova etapa de vacinação contra 
covid-19 na próxima quarta-
feira (18), com aplicação da 4ª 
dose para pessoas com 60 anos 
ou mais e imunossuprimidos 
com 18 anos ou mais que to-
maram a 3ª dose até 19 de ja-
neiro de 2022. 

A ação está programada 
para ocorrer na quarta-feira 
(18) na Estação Arte, das 9h 
às 18h, com intervalo das 12h 
às 13h. O agendamento foi 
aberto ontem, às 14h, no site 
da Prefeitura https://fms.ponta-
grossa.pr.gov.br/vacinacao/. Ou-
tras informações podem ser ob-
tidas através do telefone 3220-
1013. 

CORONAVÍRUS 

Saúde abre o 
agendamento 
para 4ª dose  

Familiares pedem orações 
pela recuperação de Paulo César 
Borges, 53 anos. Ele sofreu uma 
queda de bicicleta na última se-
gunda-feira (9), teve uma fra-
tura na mandíbula e encontra-
se em estado grave na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), do 
Hospital Geral Unimed. 

“Peço a todos que tenham 
paciência pelas informações 
sobre o Paulo. Ele ainda se en-
contra muito grave e está na 
UTI do Hospital Unimed. Es-
tamos todos preocupados sim, 
mas crendo que Deus vai fazer 
o melhor na vida dele. Para 
quem não sabe, ele sofreu um 
grave acidente de bicicleta, ca-
potou e bateu somente a ca-
beça, e foi muito grave, deixou 
a vida dele entre a vida e a 
morte”, disse a esposa Jucélia. 

ACIDENTE 

Família pede 
orações para 
ciclista ferido 

UEPG >> EVENTO CULTURAL ACONTECE EM JUNHO 

34º FUC divulga a relação  
dos cantores selecionados 
Lista de canções 
e músicos 
selecionados foram 
divulgados nessa 
quinta-feira (12), 
pela Proex 

DA REDAÇÃO 
cotidiano@jmnews.com.br 

APró-reitoria de Extensão e 
Assuntos Culturais (Proex-

UEPG) divulgou Nesta quinta-
feira (12), a lista de canções 
e músicos selecionados para 
o 34º Festival Universitário da 
Canção (FUC), que acontece no 
dia 11 de junho. 

O curador Paulo Zé Bar-
cellos, da cidade de Porto 
Alegre, enfatiza a qualidade do 
material recebido neste ano. “A 
curadoria é fundamental para a 
cultura. Foi um prazer imenso 
participar do FUC, ouvimos 33 
belíssimas canções que deram 
trabalho para resolver quais se-
riam as 12 finalistas”.  

Para ele, foi gratificante co-
nhecer as músicas vindas do 
Paraná. “Tem muitos músicos 
de alta qualidade musical, com 
letras tocantes que retratam a 
nossa vida nesse cotidiano pan-
dêmico e também letras que 
elevam a nossa mente a lugares 
onde a gente ainda quer chegar, 
com arranjos que chamaram 
muito a atenção”, aponta.  

A diretora de assuntos cul-
turais da Proex-UEPG, Sandra 
Borsoi, destaca a relevância da 
equipe de curadores desta edição 
e o valor do processo de escolha. 
“Reunir uma equipe de curadores 
de outros lugares é de extrema im-
portância. A participação deles é 
muito rica por trazer esta visão de 
outros lugares, além disso, os três 
curadores não serão os jurados, o 

Música. Realizado pela UEPG, 34º Festival Universitário da Canção (FUC), 
que acontece no dia 11 de junho, em Ponta Grossa | Foto: Arquivo UEPG 

que demonstra a idoneidade do 
processo”, salienta. 

A artista Janine Mathias, 
curadora convidada de Curi-
tiba, ressalta o valor dos mú-
sicos que se inscreveram para 
o festival. “Foi enriquecedor o 
nosso papel de fazer uma cu-
radoria, fiquei muito impressi-
onada com a qualidade e acre-
dito que vai ser maravilhoso 
esse processo para a cidade de 
Ponta Grossa e vai trazer coisas 
muito boas para a música do 
Estado”, comenta Mathias. 

sustentação 
Evento cultural 
conta com grande 
vários apoiadores 

O 34º FUC é de realização 
da UEPG, por meio da Fundação 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional, Científico a Tecnológico 
(FAUEPG); Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Culturais (Proex); e 
Diretoria de Assuntos Culturais 
(DAC). Com patrocínio do Shopping 
Palladium; promoção da RPC; e 
incentivo da Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa, por meio da 
Secretaria Municipal de Turismo; 
Conselho Municipal de Turismo; 
e Ponta Grossa Turística 2026. 
O evento acontece em parceria 
com Scream.me; Estúdio Piralinda; 
Álamo Balzer Studio; Fluencia; 
Estratégia Projetos Criativos; 
Culturação; e Cultura Plural. 

Sandra: Os três cu-
radores não serão 
os jurados, o que de-
monstra a idoneida-
de do processo 
Sandra Borsoi > diretora de 
assuntos culturais da Proex-
UEPG destaca a relevância da 
equipe de curadores  

“Gostaria de parabenizar os 
participantes escolhidos, pela qua-
lidade instrumental e pelas temá-
ticas escolhidas das letras”, des-
taca o curador Érico Bondezan, de 
Maringá. “Vimos reflexões sobre 
assuntos atuais e outras coisas de 
fantasia musical, foi muito legal. 
Uma riqueza de músicas com con-
dições técnicas e artísticas de ex-
pressar a nossa arte e a nossa mú-
sica”, completa.  

Os três curadores atuaram no 
período de 27 de abril a 11 de 
maio na seleção das doze canções 
a se apresentarem no 34ºFUC, de 
forma on-line e ‘às cegas’ (ava-
liando somente a partir dos áu-
dios e das letras das canções), con-
forme determina o regulamento 
do FUC. Para acessar a lista de 
aprovados no 34º Festival Univer-
sitário da Canção, entre no site 
https://www2.uepg.br/fuc/. 

PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2022

O Município comunica que houve alteração no edital, assim, no aviso de licitação publicado neste periódico 
em 05.05.2022, onde se lê “Abertura em 6 de Junho de 2022”, leia-se “Abertura em 14 de Junho de 2022”, 
e, onde se lê “R$ 5.929.440,18” leia-se “R$ 5.597.665,58
Edital e seus Anexos, não alteradas por este aviso.

Henrique Palermo do Vale – Secretário Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2022

O Município comunica que houve alteração no edital, assim, no aviso de licitação publicado neste periódico 
em 06.05.2022, onde se lê “Abertura em 7 de Junho de 2022”, leia-se “Abertura em 15 de Junho 

de 2022”, e, onde se lê “R$ 3.850.211,10” leia-se “R$ 3.888.189,30

Henrique Palermo do Vale – Secretário Municipal

PONTA GROSSA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 1 OFICIO
Rua Frei Caneca, nº 120, Centro.

Município e Comarca de Ponta Grossa - Estado do Paraná.
Telefone 42 – 3224 - 0307

E D I T A L  D E  P R O C L A M A S
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram-me os documentos exigidos pelo 
artigo 1525 nº I, II, IV e V do Código Civil Brasileiro. 

MARCELO STRAVATI e SOLANGE FILIPAKI
GLEIFER VAZ ALVES e DINAMERES APARECIDA ANTUNES

LEONARDO ALMEIDA e PAOLA PARRADO GERALDINE
CLAUDIR GOMES e CENI DE ANDRADE BUENO

EDUARDO PEREIRA DO VALE FILHO e POLIANA PORTELA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 

DANIELLE MIALSKI VILAS BOAS 


