
 
 

 

 

1)  PREFEITURA CURITIBA – 09/03/2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fala-curitiba-2018-comeca-pelas- 

regionais-cajuru-e-bairro-novo-nesta-segunda/45264 

 
 

 

CLIPPING FALA CURITIBA 2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fala-curitiba-2018-comeca-pelas-regionais-cajuru-e-bairro-novo-nesta-segunda/45264
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2) BEM PARANÁ – 10/03/2018 

http://www.bemparana.com.br/noticia/557825/populacao-de-curitiba-pode- 

escolher-as-obras-prioritarias-nos-bairros.-veja-como 

 
 
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/557825/populacao-de-curitiba-pode-escolher-as-obras-prioritarias-nos-bairros.-veja-como
http://www.bemparana.com.br/noticia/557825/populacao-de-curitiba-pode-escolher-as-obras-prioritarias-nos-bairros.-veja-como


3) TRIBUNA DO PARANÁ – 11/03/2018 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/comeca-nesta-segunda- o-

fala-curitiba-2018/ 
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4) CBN CURITIBA – 11/03/2018 

https://cbncuritiba.com/populacao-pode-apontar-servicos-prioritarios-para- 

bairros/ 
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5) RPC TV – 12/03/2018 

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/programa-fala-curitiba-de-2018- 

inicia-reunioes-nos-bairros.ghtml 
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6) BAND NEWS FM – 12/03/2018 

http://bandnewsfmcuritiba.com/encontros-do-fala-curitiba-2018-comecam- 

nesta-segunda-12/ 
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7) BAND CIDADE 2ª EDIÇÃO – 12/03/2016 

Minutagem 2:26 até 4:07 

https://www.youtube.com/watch?v=NhSc_N2flNA 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NhSc_N2flNA


8) RPC TV – 12/03/2018 
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/comecam-hoje-consultas-publicas- 

do-fala-curitiba/6571762/ 
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9) PREFEITURA DE CURITIBA – 13/03/2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fala-curitiba-comeca-pelo-bairro- 

novo-e-cajuru-nesta-terca-e-a-vez-do-boa-vista/45325 
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10) RPC TV – 13/03/2018 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv- 

1edicao/videos/t/curitiba/v/comecam-as-audiencias-publicas-pra-decidir- 

como-o-dinheiro-publico-deve-ser-gasto-em-2019/6574838/ 
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11) TRIBUNA – 13/03/2018 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/fala-curitiba-tem- 

proximos-encontros-nas-regionais-da-boa-vista-portao-e-pinheirinho/ 
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12) BANDA B – 13/03/2018 

http://www.bandab.com.br/cidades/fala-curitiba-comeca-pelo-bairro-novo- 

e-cajuru-nesta-terca-e-a-vez-do-boa-vista/ 
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13) PREFEITURA CURITIBA – 14/03/2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/depois-do-boa-vista-fala-curitiba-vai- 

ao-pinheirinho-e-portao/45338 
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14) BEM PARANÁ – 14/03/2018 

http://www.bemparana.com.br/noticia/558564/depois-do-boa-vista-fala- 

curitiba-vai-ao-pinheirinho-e-portao 
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15) PORTAL DO MAGISTRADO – 14/03/2018 

https://portaldomagistrado.com.br/2018/03/14/depois-do-boa-vista-fala- 

curitiba-vai-ao-pinheirinho-e-portao/ 
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16) TRIBUNA DA MASSA – 14/03/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=En412gvuQSk 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=En412gvuQSk


17) É – PARANÁ – 14/03/2018 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IBHUjEbh1s4 

 

http://www.e- 

parana.pr.gov.br/modules/video/videosRelacionados.php?video=34241 
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18) PREFEITURA CURITIBA – 15/03/2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/moradores-elegem-prioridades-hoje- 

encontro-e-na-matriz-e-em-santa-felicidade/45350 
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19) PREFEITURA CURITIBA – 16/03/2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/populacao-elege-prioridades-na- 

matriz-e-santa-felicidade-hoje-sera-a-vez-do-boqueirao-e-tatuquara/45368 
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20) PREFEITURA CURITIBA – 19/03/2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/moradores-do-boqueirao-e- 

tatuquara-elegem-prioridades-no-fala-curitiba/45387 
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21) REVISTA INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA – 

Março 2018 – Prefeitura de Curitiba amplia consultas 

públicas 

https://issuu.com/escoladegestao/docs/eg_revista_inovacao_05_2018_web 
 
 

https://issuu.com/escoladegestao/docs/eg_revista_inovacao_05_2018_web


22) PREFEITURA DE CURITIBA – 22/03/2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/primeira-fase-do-fala-curitiba-termina- 

na-cic-veja-os-pedidos-dos-moradores/45459 
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23) DIÁRIO INDÚSTRIA & COMÉRCIO – 22/03/2018 

http://www.diarioinduscom.com/fala-curitiba-termina-na-cic/ 
 
 

 

http://www.diarioinduscom.com/fala-curitiba-termina-na-cic/


24) BEM PARANÁ – 22/03/2018 

http://www.bemparana.com.br/noticia/560259/unidade-de-saude-e-o- 

principal-pedido-da-populacao-na-capital 
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25) PREFEITURA CURITIBA – 28/03/2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/vereadores-acompanham-andamento- 

das-demandas-do-fala-curitiba/45562 

 
 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/vereadores-acompanham-andamento-das-demandas-do-fala-curitiba/45562
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/vereadores-acompanham-andamento-das-demandas-do-fala-curitiba/45562


26) PREFEITURA CURITIBA – 02/04/2018 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/regionais-boqueirao-e-bairro-novo- 

comecam-a-definir-prioridades-para-2019/45586 
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27) RPC TV – 16/04/2018 

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/programa-fala-curitiba-entra-na-3- 

fase-confira-o-calendario.ghtml 
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28) RPC TV – PARANÁ TV 1ª EDIÇÃO - 16/04/2018 

https://globoplay.globo.com/v/6665731/ 
 
 
 

https://globoplay.globo.com/v/6665731/


29) BEM PARANÁ – 27/04/2018 
https://www.bemparana.com.br/noticia/fala-curitiba-vai-ao-jardim-social- 

tatuquara-e-sitio-cercado 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia/fala-curitiba-vai-ao-jardim-social-


30) PREFEITURA CURITIBA – 04/05/2018 – Fala Curitiba 

chega a mais 15 regiões da cidade na próxima 

semana 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fala-curitiba-chega-a-mais-15-regioes- 

da-cidade-na-proxima-semana/45979 
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31) PREFEITURA CURITIBA – 09/05/2018 – Moradores do 

Portão, Pinheirinho e Cajuru debatem prioridades 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/moradores-do-portao- 

pinheirinho-e-cajuru-debatem-prioridades/46037 
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32) PREFEITURA CURITIBA – 22/05/2018 – Fala Curitiba reúne 

moradores de mais seis bairros nesta terça-feira 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fala-curitiba-reune-moradores-de-mais- 

seis-bairros-nesta-terca-feira/46208 
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33) PREFEITURA CURITIBA – 13/06/2018 – Fala Curitiba já 

promoveu 75 reuniões com moradores 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fala-curitiba-ja-promoveu-75-reunioes- 

com-moradores/46465 

 
 
 
 
 

34) PREFEITURA CURITIBA – 15/06/2018 – Fala Curitiba é 

exemplo de boas práticas em encontro nacional 
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fala-curitiba-e-exemplo-de-boas- 

praticas-em-encontro-nacional/46487 
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35) PREFEITURA CURITIBA – 22/06/2018 – Fala Curitiba passa 

pelo São Braz, Orleans, Santo Inácio e Água Verde 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fala-curitiba-passa-pelo-sao-braz- 

orleans-santo-inacio-e-agua-verde/46592 

 
 
 

36) PREFEITURA CURITIBA – 27/06/2018 – Fala Curitiba 

encerra penúltima fase e já supera edição anterior 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fala-curitiba-encerra-penultima-fase-e- 

ja-supera-edicao-anterior/46642 
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37) PREFEITURA CURITIBA – 23/07/2018 – Última fase do Fala 

Curitiba começa na próxima segunda-feira, dia 30 de julho 

http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/ultima-fase-do-fala-curitiba-comeca-na- 

proxima-segunda-feira-dia-30-de-julho/46930 
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38) CBN CURITIBA – 23/07/2018 – Fase final do projeto Fala 

Curitiba começa na próxima segunda-feira 

https://cbncuritiba.com/fase-final-do-projeto-fala-curitiba-comeca-na- 

proxima-segunda-feira/ 
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39) BEM PARANÁ – 23/07/2018 - Última fase do Fala Curitiba 

começa na próxima segunda-feira. Veja se seu bairro está 

na lista 

https://www.bemparana.com.br/noticia/ultima-fase-do-fala-curitiba-comeca- 

na-proxima-segunda-feira-veja-se-seu-bairro-esta-na-lista 
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40) BEM PARANÁ – 25/07/2018 - Votação Online do Fala 

Curitiba é aberta. Veja como participar 

https://www.bemparana.com.br/noticia/votacao-online-do-fala-curitiba-e- 

aberta-veja-como-participar 
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41)   

GLOBO.COM – G1 PARANÁ – 26/07/2018 – Curitibanos 

podem votar em obras prioritárias que serão incluídas no 

orçamento da Prefeitura de 2019 

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/07/26/votacao-online-de- 

pedidos-para-compor-a-proposta-orcamental-de-curitiba-e-aberta-pela- 

prefeitura.ghtml 
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43) GAZETA DO POVO – 28/07/2018 – Curitiba abre 

última consulta popular para definer prioridades 

do orçamento de 2019 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/curitiba-

abre-ultima-consulta-popular-para-definir-prioridades-do-

orcamento-de-2019-cehign9ap5omeagk9sudczc4r 
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44) BOM DIA PARANÁ – 30/07/2018 – Começa hoje a 

fase final das consultas públicas em Curitiba 

http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-

pr/videos/t/edicoes/v/comeca-hoje-a-fase-final-das-consultas-

publicas-em-curitiba/6907249/ 
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