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O anúncio foi feito durante o Mutirão do Boa Vista, em Curitiba. O objetivo é atender a demanda por
RG e facilitar o acesso da população ao serviço. Na solenidade, o governador Beto Richa e o
prefeito Rafael Greca deram início à comemoração dos 325 anos da capital.
O governador Beto Richa, acompanhado do prefeito Rafael Greca, visitou nesta sexta-feira (02) o
Mutirão da Cidadania do Boa Vista, em Curitiba, e anunciou a instalação de postos do Instituto de
Identificação do Paraná nas dez regionais da capital. &ldquo;No mês do aniversário de Curitiba,
vamos colocar esse serviço nas regionais para facilitar a vida das pessoas que precisam fazer o seu
RG. Isso será feito até o final deste mês, para atender a crescente demanda&rdquo;, afirmou Richa.
Na solenidade na Rua da Cidadania, foi dada a largada para as festividades dos 325 anos de
Curitiba, comemorados no dia 29 de março. O Mutirão da Cidadania, promovido pelo Governo do
Estado e a Prefeitura de Curitiba, já realizou, nas seis primeira edições, 267 mil atendimentos,
beneficiando moradores do Bairro Novo, Cajuru, CIC, Tatuquara, Boqueirão e Santa Felicidade. Na
feira do Boa Vista, que começou na quinta-feira e se encerra neste sábado (03), são esperadas
cerca de 10 mil pessoas. Richa disse que já promovia os mutirões na época em que foi prefeito da
capital e obteve grandes avanços, e que agora pode unir esforços com a Prefeitura para levar mais
de 200 serviços gratuitos à população. &ldquo;Estendo a mão a todos os municípios do Paraná,
inclusive, a Curitiba. Estamos somando forças para levar os serviços do poder público próximo à
população. O sucesso está no número de pessoas que passaram pelos seis mutirões já
realizados&rdquo;, disse o governador. OBRAS &ndash; O prefeito Rafael Greca anunciou a
pavimentação de 14 ruas da região Norte da cidade, que compreende os bairros da regional Boa
Vista. &ldquo;Essas obras só são possíveis porque o governador Beto Richa é um grande amigo de
Curitiba e tem sido um grande parceiro da prefeitura&rdquo;, disse Greca. A recuperação das vias
fazem parte de um pacote de obras no valor de R$ 30 milhões em recursos do Governo do Paraná.
O projeto prevê execução de pavimentação de vias urbanas, recape com serviços de fresagem do
pavimento existente, pintura, revestimento com concreto e sinalização, além de serviços
complementares e placas de obras em 47 quilômetros de ruas. São 59 ruasl. Beto Richa lembrou
as melhorias e obras que estão sendo feitas na Capital. Ele citou o investimento de R$ 120 milhões
para asfalto, R$ 80 milhões para trincheiras e viadutos, investimentos em hospitais e unidades de
saúde, como a construção do anexo da mulher no Hospital do Trabalhador. Além disso, ele disse
que o Estado vai inaugurar, neste mês, o maior Instituto Médico Legal (IML) da América Latina, no
bairro do Tarumã, em Curitiba. &ldquo;Nós estamos de mãos dadas para fazer obras em todos os
cantos da nossa capital, para atender os anseios da população&rdquo;, afirmou o governador.
SERVIÇOS - A população da regional Boa Vista pode contar com 200 serviços oferecidos, todos
gratuitos, para os moradores dos treze bairros que fazem parte dessa regional, entre eles
Barreirinha, Abranches, Atuba, Santa Cândida, Boa Vista, Tingui e Cachoeira. &ldquo;A feira tem
crescido a cada edição. É fundamental que serviços públicos de qualidade estejam ao alcance da
população&rdquo;, disse o secretário estadual de Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno. Os serviços
ofertados são nas áreas da saúde, educação, segurança, trabalho, cultura e desenvolvimento social,
além de atendimentos do Detran, Copel e da Sanepar. Há atividades culturais, de esporte e lazer.
http://www.aen.pr.gov.br

4/7/2020 8:06:46 - 1

Entre os serviços mais procurados estão a emissão de carteira de identidade e de carteira de
trabalho. Também são destaques os serviços da área de saúde, como testes rápidos de HIV/Aids,
hepatites virais e sífilis, aferição de pressão, teste de glicemia, além de orientações e cadastro de
doação de medula óssea (Hemepar). OPORTUNIDADES &ndash; Entre os serviços mais
procurados está a procura por vaga de emprego. Para aproveitar essa oportunidade, Bruna Oliveira
de Paula, 25 anos, foi até o Mutirão do Boa Vista para tentar uma vaga. Ela está desempregada
desde de setembro do ano passado e disse que está feliz em poder participar da feira. &ldquo;Acho
que essa iniciativa é bem legal e facilita para quem busca um emprego como eu. Espero sair com,
pelo menos, uma entrevista marcada&rdquo;, disse. O serviço de mediação de emprego é prestado
pela Agência do Trabalhador, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça Trabalho e Direitos
Humanos. O trabalho da Agência consiste no serviço de mediação de mão de obra, com cadastro e
consulta das vagas disponíveis para o perfil do candidato. Caso o trabalhador se interesse por uma
vaga e preencha os pré-requisitos, sai com a entrevista de emprego marcada. PRESENÇAS
&ndash; Participaram da solenidade a administradora da Regional do Boa Vista, Janaína Lopes
Gehr; o secretário de Estado de Assuntos Estratégicos e coordenador estadual do Mutirão, Edgar
Bueno; o vice-prefeito de Curitiba e secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo
Pimentel; o secretário de Estado da Segurança Publica, Julio Reis; comandante da Polícia Militar,
Maurício Tortato; comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Mariano de Oliveira; de
Estado da Comunicação Social e chefe de Gabinete, Deonilson Roldo; coronel Élio de Oliveira
Manoel. SERVIÇO - Mutirão da Cidadania Boa Vista. Data: Quinta-feira (01) a sábado (03).
Horário: Quinta e sexta-feira &ndash; das 9h às 18h. No sábado, das 9 às 17h. Local: Rua da
Cidadania Boa Vista End.: Avenida Paraná, 3600 - bairro Boa Vista - em Curitiba.
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