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3º Viva o Folcore movimenta Palmeira e
região

De sexta-feira até domingo, o 3º Viva o Folcore, tradicional evento na cidade de Palmeira, vai movimentar toda a região com diferentes
apresentações de grupos folclóricos de diferentes etnias.
Realizado através da Lei de Incentivo a Cultura do Governo Federal, contando com o patrocínio da Caminhos do Paraná e Rede Guapo,
além do apoio cultural da FTG Cereais, Above e Prefeitura de Palmeira, o evento promete levar um grande público à Praça Marechal
Floriano Peixoto, no centro da cidade.
Contando com uma ampla estrutura, que envolve palco coberto, telão de led, sonorização especializada, tendas e praça de alimentação, o
3º Viva o Folcore tem acessibilidade, banheiros químicos inclusive para PNE , sendo totalmente gratuito e aberto para toda
população.
Na última quinta-feira, aconteceram as apresentações de Contação de Histórias Folclóricas em diversas escolas municipais, contando
com grande público.
Todos estão convidados para participar desta maiúscula promoção, já incorporada ao calendário de eventos culturais da Cidade Clima do
Brasil.

--------------------------------------------------------------

Protesto em Castro

Motoristas da VCC param por meio
período

Quem costuma usar diariamente o transporte coletivo em Castro para ir ao trabalho, estudar, ou para qualquer outra atividade, teve que encontrar
outra solução para se deslocar na manhã de quinta-feira (12). Isso porque os motoristas da Viação Cidade de Castro (VCC) empresa
responsável pelo transporte coletivo no município amanheceram em protesto, deixando os ônibus parados até as 12 horas. De acordo
com Luiz Carlos de Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Motoristas, Cobradores e Trabalhadores em Empresas de Transportes Coletivos
(Sintropas), a paralisação ocorreu porque a empresa descumpriu um acordo coletivo, feito em fevereiro passado, para reajuste dos salários dos
funcionários. A reportagem tentou ouvir também os responsáveis pela VCC, porém, o pronunciamento da empresa foi apenas por meio de
uma nota pública.
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Grupo Heineken confirma investimento
de R&#036; 865 milhões em Ponta Grossa

O Grupo Heineken confirmou novos investimentos no Paraná. Em cerimônia com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, nesta quarta-feira
(11), na unidade da indústria, em Ponta Grossa, a cervejaria anunciou que vai destinar R&#036; 865 milhões até 2021 para a ampliação da
produção da planta, concentrada em rótulos como Heineken e Amstel. Serão 600 novos empregos entre diretos e indiretos. O
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empreendimento tem o apoio do Governo do Estado por meio do Programa Paraná Competitivo.
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Em sessão Câmara aprova proposição

Entre os requerimentos que foram aprovados em discussão única, na sessão de segunda-feira (9) da Câmara de Castro, dois se destacam por
solicitar informações ao Executivo sobre o atendimento a cães e gatos. O Requerimento 42/2020 pede informações sobre adoção de
cães por meio do Centro de Zoonoses e da pasta de Saúde, e o Requerimento 45/2020 solicita informações acerca da possibilidade de se
firmar convênio com clínicas veterinárias visando o controle de natalidade de cães e gatos .
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Novos maquinários

Osmar Blum assina convênio

O prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), assinou na última semana, no Palácio das Araucárias, com o Secretário de Estado do
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, convênio no valor de R&#036; 1,5 milhão para aquisição de
equipamentos. Os recursos foram intermediados pelo deputado estadual Plauto Miró (DEM).
O dinheiro proveniente do programa Paraná Mais Cidade, do Governo do Estadual, será repassado diretamente para a prefeitura sem a
necessidade de devolução e será aplicado na aquisição de uma motoniveladora, uma pá carregadeira, um rolo compactador e uma
retroescavadeira. As máquinas serão usadas para a abertura e manutenção de estradas.
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Preservação das Araucárias

Castrense concorre a prêmio

Graças ao projeto Da Pinha vem o Pinhão, da nossa consciência a preservação , idealizado pela professora Stella Kachinski no ano
passado, a educadora tornou a primeira do município a concorrer ao prêmio Professor Transformador BETT. O Prêmio é desenvolvido pela
BETT Educar (considerado o maior evento de educação e tecnologia da América Latina), e pela Base2Edu Serviços de Tecnologia
Educacional Ltda. É também conhecido por reconhecer práticas inovadoras de professores de todo o país, que tenham como proposta a
transformação das salas de aula em ambientes criativos.
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Flagrado

Homem é preso por zoofilia em Palmeira

A falta de respeito envolvendo animais é uma prática vista todos os dias, porém, esse abuso aos seres não-humanos se torna cada vez mais
evidente e mais triste. O último caso que envolveu animais e a polícia na mesma situação abalou moradores de Palmeira, isso porque a PM
da cidade registrou na noite de quarta-feira (11), mais um caso de Zoofilia na cidade, dessa vez em flagrante.
A ocorrência aconteceu às 22h15 no bairro Bacila Farajala. A equipe da Polícia Militar foi acionada através de denúncia anônima.
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Em Ponta Grossa

Carreta de cerveja tomba na BR-373
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Prevenção

Secretaria de Saúde intensifica trabalhos

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Serviço de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, emitiu uma nota técnica essa semana
chamando a atenção da população para a responsabilidade quanto à prevenção e controle da dengue, e convocando os moradores para
acabarem com possíveis criadouros do mosquito, que segundo a Vigilância Sanitária do Município, estão em sua maioria, nas residências
dos castrenses. Conforme destaca o material, para se reproduzir, o mosquito Aedes Aegypti - transmissor do vírus, precisa de locais com água
parada, por isso, o cuidado para evitar a sua proliferação é fundamental. A população deve ficar atenta ao acúmulo de água em
locais como calhas, pneus velhos, garrafas, além de manter quintais sempre limpos. Também deve-se tampar tonéis, depósitos de água,
caixas d água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água, para assim, impedir o nascimento do mosquito , destaca o
comunicado. Ainda conforme a nota, 85% dos locais onde são encontradas larvas do Aedes são recipientes removíveis, ou seja, que podem ser
retirados ou esvaziados.
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Fé e coragem

Carlinhos Tropeiro aceita convite para disputar a
prefeitura
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Município de Tibagi adere ao Sisan
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