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Sábado é dia de Viva
Gastronomia em Pinhais
PMP

A feira gastronômica acontece na Rotatória do Pineville, a
partir das 17h

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio
do Departamento de Turismo, promove todos os sábados
em Pinhais a feira Viva Gastronomia. A iniciativa conta com
food trucks e barracas, com comidas diversas, sanduíches
artesanais e doces gourmets.
A feira segue a linha de valorização dos produtos locais,
além de ser uma opção de lazer dentro do município. “Esta
é mais uma alternativa para alimentação e diversão para os
sábados à noite, e melhor ainda, não é necessário sair do
município”, aﬁrma o diretor de Turismo, Marcio Mainardes.

Serviço
A feira Viva Gastronomia acontece todos os sábados, a
partir das 17h, na Rotatória do Pineville, localizada na Rua
Maria Leni B. Do Nascimento, próximo à Avenida Jacob Macanhan. Mais informações com o Departamento de Turismo,
pelo telefone (41) 3912-5634.

Guarda Municipal de Pinhais
realiza corrida
PMP

As distâncias percorridas serão de 5 km e 10 km e é possível
realizar as inscrições até o dia 4 de outubro

A Guarda Municipal realizará a 1ª Corrida da Guarda
Municipal de Pinhais no dia 8 de outubro. As distâncias
percorridas serão de 5 km e 10 km e é possível realizar as
inscrições até o dia 4 de outubro.
Os 300 primeiros inscritos terão direito ao kit completo
composto (chip, número de peito, camiseta alusiva ao evento, medalha ﬁnisher, hidratação e frutas após a chegada).
Pessoas acima de 60 anos de idade terão 50% de desconto
e pessoas com deﬁciências serão isentas da taxa de inscrição. Já para os demais participantes será cobrado o valor
de R$ 50,00 mais taxa, até o dia 30/08; após esta data será
aplicado valor de R$70,00 + taxa, até o dia 4 de outubro.
Os endereços eletrônicos para inscrição são: www.
assessocor.com.br e www.ticketagora.com.br.

CURITIBA
Segunda etapa do desaﬁo
de xadrez terá 1.200
participantes
A Prefeitura faz neste sábado (12), a partir das 8h, no
Sesc do Portão, a segunda etapa do Desaﬁo Xeque-Mate
de Xadrez. O torneio teve inscrições esgotadas e reunirá
cerca de 1.200 enxadristas, que competirão em 14 categorias divididas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior, comerciários, comunidade
e veteranos (acima de 50 anos).
Entre os enxadristas inscritos estão 630 alunos de 44
escolas municipais e do Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) Hermes Macedo. Desde o início da década
de 90, o xadrez faz parte das atividades dos estudantes da
rede municipal e contribui para o desenvolvimento cognitivo
dos jovens, como atenção, concentração, raciocínio lógico,
autonomia e tomada de decisão.

Regulamento
O torneio utilizará as regras da Federação Internacional
de Xadrez (Fide) do Xadrez Rápido, adaptadas para cumprir
os objetivos formativos e educacionais. O regulamento da
competição pode ser veriﬁcado no http://multimidia.curitiba.
pr.gov.br/2017/00199342.pdf.
Promovida pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e
Juventude (Smelj) com apoio da Federação Paranaense de
Xadrez (Fexpar), o Desaﬁo Xeque Mate é dividido em três
etapas, com a última marcada para o dia 18 de novembro.
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