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Verão Curitiba vai agitar os fins de semana em quatro parques
Notícias
Postado em: 21/12/2018

O Verão Curitiba vai aumentar as temperaturas e levar atividades de recreação e lazer ao parque
Barigui, ao Parque Náutico do Iguaçu, ao parque Lago Azul e ao parque Passaúna.

O Verão Curitiba vai aumentar as temperaturas e levar atividades de recreação e lazer ao parque
Barigui, ao Parque Náutico do Iguaçu, ao parque Lago Azul e ao parque Passaúna. O lançamento
da Operação Verão Curitiba será em 11 de janeiro, no Parque Náutico no Boqueirão, às 13h30.
A coordenação será da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e vai envolver outras
instituições como a Fundação Cultural de Curitiba, Turismo e Saúde.
As atividades do Verão Curitiba serão feitas aos fins de semana, de 12 de janeiro a 24 de fevereiro,
sempre nos períodos da tarde, das 13h às 19h. Todas as ações serão gratuitas.
No lançamento do Verão Curitiba, em 11 de janeiro no Parque Náutico do Boqueirão, serão feitas
oficinas de canoa havaiana, clínica de nautimodelismo (pequenos barcos), de iatismo e prancha à
vela. Para a participação nessas haverá a distribuição de senhas e limite de idade para crianças.
Também será feito um desfile náutico de iatismo e stand-up paddle, uma gincana competitiva entre
equipes de canoa havaiana e uma regata de nautimodelismo. O Parque Náutico do Iguaçu está
passando por uma série de obras de reforma. A Prefeitura está melhorando os acessos e áreas
internas do parque.
Depois do lançamento, todas as edições do Verão Curitiba serão feitas aos sábados e domingos.
Entre as ações, haverá atividades recreativas, torneios esportivos, jogos, orientações para
atividades físicas, frescobol, pingue-pongue, betes, perna de pau, esqui na grama, vôlei de areia,
futebol de areia, jogos de tabuleiro, badmington e minifutebol.
Em janeiro, será lançado um site da Operação Verão Curitiba com a programação completa das
atividades.

Fonte: Agência de Notícias de Curitiba
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