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Cotidiano
giro rápido

Vítimas de tragédia
são sepultadas
As quatro vítimas fatais do acidente
na BR-376 envolvendo um veículo
da Prefeitura Municipal de Ortigueira, na manhã de segunda-feira (12),
foram sepultadas durante essa terçafeira (13), em Ortigueira. Edina Casturina Batista, Jhuli da Silva Nocera, a
funcionária pública Rosalina Ferreira
de Melo, além do motorista do carro,
o servidor público Moacir Taveli Mendes, estavam no veículo que acabou
atingido por toras de madeira.
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Grave acidente deixa
dois feridos em PG
Um grave acidente foi registrado na
tarde dessa terça-feira (13), na Avenida Visconde de Mauá, região de
Oficinas. A colisão envolveu uma caminhonete Montana e um veículo
da Prefeitura. No momento da batida, funcionários do Município realizavam uma obra em frente à sede
da Monofil. Informações no local da
ocorrência apontam que a caminhonete seguia sentido Centro, quando
atingiu a traseira do outro veículo.

Escola João Maria Cruz
lança projeto ‘Recicla PG’
Objetivo da iniciativa é transformar as crianças em multiplicadores e difundir a importância
da coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos; projeto será levado para todos os alunos
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ficiar toda a cidade, diminuindo
alagamentos e a quantidade de resíduos destinados de maneira incorreta”, destaca a prefeita Elizabeth
Schmidt (PSD).
A diretora da escola, Eliana
Gualberto Carvalho, ressalta a importância do trabalho realizado e
do reconhecimento pelas ações. “É
uma alegria recebermos esse programa, pois temos os nossos projetos voltados para a parte social, beneficiando toda a comunidade”.
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eferência em projetos ambientais, a Escola Municipal
João Maria Cruz, em Uvaranas, foi palco para o lançamento do
programa ‘Recicla PG’. O objetivo é
transformar as crianças em multiplicadores e difundir a importância da
coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos. Na sequência, o projeto será levado para todos os alunos da rede municipal.
Com uma série de ações ambientais dentro da escola e o lema ‘Eu
sou João, eu sou Maria, cuido do
mundo e da família”, a João Maria
Cruz é referência em educação ambiental. Entre os projetos já desenvolvidos estão o recolhimento de
blisters (de medicamentos) e lacres,
captação de água da chuva, horta
comunitária e sustentável, além do
projeto tampinhas do bem. Entre os
prêmios recebidos estão o Selo Sesi
ODS (2021) e o prêmio estadual Sesi
Peça Por Peça 2021.
“Com grande honra e orgulho
estamos aqui para um trabalho de
formiguinha, com cada aluno levando a informação e o conhecimento sobre o melhor destino para os
resíduos. Uma ação que vai bene-

Prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt (PSD), esteve presente
na Escola Municipal para fazer o lançamento do projeto ‘Recicla PG’

SUSTENTABILIDADE

Saiba o que pode ser reciclado
Plástico: Canos e tubos; Baldes e copos; Garrafas plásticas; Sacos plásticos e isopor; Embalagens de materiais de limpeza; Metal: Latas; Tampas de garrafa; Talheres e panelas; Materiais de ferro; Alumínio e outros;
Papel: Jornais e revistas; Cadernos e apostilas; Envelopes e fotocópias;
Caixas e cartazes; Embalagens longa vida; Vidro: Garrafas; Copos; Pratos; Vidros de conserva; Potes e embalagens; O óleo de cozinha pode
ser destinado nos pontos de entrega voluntária ou na ‘Feira Verde’.

PROGRAMA
O objetivo do ‘Recicla PG’ é promover a coleta seletiva de papel,
vidro, plástico e metal. Os materiais recicláveis são separados e entregues para a destinação correta, feita
pelas Associações de Materiais Recicláveis, que fazem a triagem do material e enviam para indústrias recicladoras.
Hoje, na cidade, já são mais de
150 pontos de entrega voluntária,
entre supermercados, empresas e
escolas. “Queremos, com o trabalho
realizado nas escolas, reduzir ainda
mais a quantidade de resíduos no
aterro ou que acabam parando nos
arroios. É utilizar o poder da criança, dentro da família, para passar
o conhecimento para pais, tios e
avós”, enfatiza o secretário de Meio
Ambiente, Andre Pitela.

Colchões Castor abre no feriado com descontos de 60%
Foto: Divulgação

Motociclista sofre
lesões após colisão
Um motociclista ficou ferido após
se envolver em um acidente de
trânsito na tarde da última terçafeira (13), em Ponta Grossa. A batida ocorreu na esquina entre a Avenida Monteiro Lobato e a Rua Aviador Gastão Soares, no bairro Jardim
Carvalho. O condutor da moto, de
31 anos, sofreu uma suspeita de fratura no fêmur e foi encaminhado
para a UPA Santana pela equipe do
Corpo de Bombeiros (Siate).

A marca Colchões Castor está
completando 60 anos neste mês
de setembro, em comemoração às
lojas exclusivas Castor de Ponta
Grossa estão com super promoções, são descontos de até 50%
em todos os itens da loja, para alguns itens os descontos chegam até
60%. São duas lojas no centro da
cidade para melhor atendê-los, na
Rua Balduíno Taques 671 e na Avenida Bonifácio Vilela 144. A loja da
Balduíno Taques estará atendendo
aos clientes no feriado do dia 15.
A marca trabalha com o que há
de mais moderno e tecnológico no

segmento de colchões com um custo-benefício que cabe no seu bolso.
Além disso, a Colchões Castor de
Ponta Grossa é conhecida pela rapidez na entrega e no atendimento
personalizado, com estoque amplo
e variado com produtos para todos
os gostos. Faça uma visita e conheça uma infinidade de itens de primeira linha com a tradição da Colchões Castor.
Mais informações sobre os descontos ou orçamentos você pode
adquirir nos telefones (42) 33019606 ou (42) 3301-6793 ou no
WhatsApp: (42) 9 9947-6728.

Marca completa 60 anos neste mês e para comemorar as lojas Castor
Ponta Grossa estão com descontos em todos os itens de até 60%
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PUBLICAÇÃO LEGAL

AVISO DE LICITAÇÃO
x Pregão Eletrônico n.º 108/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
para solução de armazenamento de dados com funcionalidade de
retenção de dados imutáveis e rápida restauração em caso de corrupção
de dados. Valor Máximo de R$ 2.099.376,00 (dois milhões, noventa e
nove mil e trezentos e setenta e seis reais). Recursos do Tesouro.
Recebimento das propostas: até 8h30 do dia 04/10/2022. Início da Sessão
Pública: às 9h30 do dia 04/10/2022. (Número da Licitação no Banco do
Brasil: 961983 ± processo nº 030607). O Edital e seus anexos com as
quantidades e especificações completas dos serviços, bem como os
resultados de todas as fases desta licitação poderão ser consultado no site
www.licitacoes-e.com.br
Informações
complementares:
www.comprasparana.pr.gov.br ± identificação do processo nº 1597/2022,
e www.uepg.br
José Vladimir Gonçalves Cordeiro
Pregoeiro
Ponta Grossa, 13 de setembro de 2022.

Show de Murilo Huff promete
movimentar PG nesta quarta
Ponta Grossa recebe pela primeira vez o cantor sertanejo Murilo Huff. O show acontece em 14
de setembro, véspera de feriado, no
Centro de Eventos. As vendas de ingressos estão liberadas e podem ser
adquiridos através do site, ou nos
pontos fixos disponíveis abaixo.
Murilo Huff tem arrastado multidões por onde passa com músicas que trazem sofrência e romantismo, o cantor contabiliza mais de
sete milhões de seguidores no Instagram e entre os sucessos do cantor
está: “Uma ex”, que ele comanda ao
lado de Jorge, da dupla Jorge e Mateus. “Dois enganados” com participação de Marília Mendonça e “Desejando eu”, com participação de

Henrique e Juliano.
O cantor é pai de Léo, único
filho deixado por Marília Mendonça. Segundo o artista, em todas as
suas apresentações ele passou a
cantar “De quem é a culpa” o que
para ele é uma forma de se conectar com a eterna Rainha do Sertanejo. Mais informações também estão
disponíveis por meio do número
(42) 99840-2301.
OUTROS EVENTOS
O Silvana Kuhn Eventos em
Ponta Grossa terá uma noite especial
dedicada ao sertanejo. Em 11 de outubro deste ano, Leo e Raphael sobem
ao palco da casa. A realização é da Produtora TF.

Cantor Murilo Huff tem arrastado
multidões por onde passa com
show de sofrência e romantismo

