
O Deptran de Campo Largo informa à população e 
pede atenção redobrada às mudanças de senti-
do no trânsito central da cidade.

Desde esta segunda-feira (16/09), na Rua Marechal 
Deodoro, entre os trechos da Rua Engenheiro Tourinho até 
a Rua João Batista Valões, não é permitido estacionar mais 
do lado esquerdo da via. Apenas pode-se estacionar ao 
lado direito da rua, nos trechos acima citados.

A Rua Barão do Rio Branco, entre os trechos da rua 
Generoso Marques até a Rua Centenário, já está altera-

da. Também foi alterado o sentido da Rua Gonçalves Dias, 
entre os trechos da Rua Generoso Marques até a Bene-
dito Soares Pinto. A partir de outubro, o sentido também 
será único na rua Xavier da Silva, entre os trechos da Rua 
João Batista Valões até a rotatória da Avenida Padre Na-
tal Pigatto.

A Prefeitura de Campo Largo avalia que, com o cres-
cimento do município e com o crescente número de veícu-
los circulando na área central, o novo planejamento viário 
foi necessário para trazer mais segurança e organização ao 
trânsito local, desafogando as vias centrais e reestruturan-
do a mobilidade urbana municipal.
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Conselho da Comunidade 
ganha Selo Sesi ODS 2019

I Assessoria PMCL I

O Conselho da Comunidade de Campo Largo rece-
beu o Selo Sesi ODS 2019, oferecido pelo Sistema Fiep, 
por meio do Sesi Paraná. O Selo tem o objetivo certificar 
às instituições que trabalham para alcançar os 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que fazem 
parte de um protocolo assinado em 2015, por 193 paí-
ses, durante a assembleia geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

O Conselho da Comunidade participou e teve o 
“Projeto Restaurar” selecionado pelo Sesi para partici-
par do Congresso Sesi ODS 2019 e então foi agracia-
do com o prêmio.

O Projeto Restaurar é desenvolvido pelo Conselho 
da Comunidade com o intuito de atender os egressos 
e familiares de detidos para restaurar os vínculos fami-
liares, sociais e empregatícios. O objetivo desse projeto 
é restabelecer o vínculo familiar para ter uma estrutura 
pessoal melhor e, consequentemente com o apoio fami-
liar, o Egresso se reinserir no meio social e empregatício.

O Projeto “Restaurar” é destinado a pessoas com-
provadamente carentes, com triagem realizada pelo 
Conselho da Comunidade. O atendimento é realizado 
pela Psicóloga Schirlei Terezinha Bonatto na sede do 
Conselho da Comunidade.

Rua Marechal Deodoro passa a 
ter vagas apenas do lado direito

I Por Rubens Recalcatti I

Divulgação de atividade parlamentar - conteúdo pago

*Rubens Recalcatti é Deputado Estadual pelo PSD
dep.delegadorecalcatti@gmail.com
https://www.instagram.com/delegadorubensrecalcatti/
https://www.facebook.com/DelegadoRecalcatti/
https://www.recalcatti.com.br/

Regulamentar o horário de início dos jogos de futebol pro-
fissional no Paraná em respeito aos torcedores que têm sido 
forçados a frequentar os estádios até tarde da noite. Esse é o 
objetivo do projeto de Lei que apresentei na semana passada 
que estabelece o horário máximo de 20h30min para o início das 
partidas, ficando a entidade responsável pela competição pelo 
cumprimento do dispositivo.

 A proposta visa adequar a participação dos torcedores ao 
Código do Consumidor que permite esse tipo de regulamenta-
ção. É importante destacar que a Política Nacional das Rela-
ções de Consumo tem por objetivo o atendimento das neces-
sidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde 
e segurança, a proteção de seus interesses econômicos e a 
melhoria da sua qualidade de vida.

 A prática recente, com início dos jogos por volta das 22 
horas, tem provocado diversos transtornos aos frequentadores 
dos estádios. Considerando que, por medida de segurança, as 
torcidas sejam liberadas meia hora após a outra, a dispersão 
total entraria pela madrugada adentro sem a garantia dos ser-
viços públicos de transporte. O usuário de ônibus acaba tendo 
que gastar com o transporte, como táxi e Uber.

 O limite de horário das partidas garante maior seguran-
ça aos torcedores. O avançado horário do término dos jogos é 
exatamente o período de maior suscetibilidade à criminalidade. 
Mesmo quem vai de carro, muitas vezes, é obrigado a estacio-
nar longe dos estádios correndo o risco de danos ou roubo do 
seu patrimônio.

 Não se deve penalizar os 
torcedores com a sua permanên-
cia no estádio até tarde da noite. 
Acredito que a proposta será de 
grande valia ao contribuir para 
a preservação do descanso do 
trabalhador paranaense. Mesmo 
para aqueles que assistem aos 
jogos pela televisão. O projeto de Lei começou a tramitar na As-
sembleia Legislativa e será primeiro apreciado pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

 De acordo com o texto do projeto de Lei, a fiscalização so-
bre o cumprimento do horário de início dos jogos de futebol será 
do Procon (Departamento Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor), podendo contar com o apoio da Delegacia Móvel 
de Atendimento a Futebol e Eventos.

 O organizador do evento, em caso de descumprimento 
da Lei, ficará sujeito a três tipos de sanções: advertência, sus-
pensão do evento ou multa. O pagamento de multa será fixado 
entre R$ 1.000,00 e R$ 100.000,00, a depender do porte da 
competição, das circunstâncias da infração e do número de 
reincidências.

 

Em defesa do futebol mais cedo

Rua Marechal Deodoro, entre os trechos da Rua Engenheiro Tourinho 
até a Rua João Batista Valões, não é permitido estacionar mais do lado 
esquerdo da via

Evento em prol da “Cidade 
da Esperança” será dia 22

Será realizado neste domingo, 22, a partir das 14h, 
no Centro de Eventos Montese, no Botiatuva, o festival de 
prêmios, bazar beneficente e rifa em prol da instituição Ci-
dade da Esperança. 

No festival de prêmios, brindes valiosos como mesa 
de ping-pong, prêmio em dinheiro e muito mais. A venda 
do bazar de roupas e calçados começará às 9h e vai até 
as 17. A rifa também reúne vários brindes valiosos. 


