
Ninho cheio
Amanhã, sexta-feira (17), o “Globo Repórter” irá falar 
sobre a “geração canguru”. O tema a ser abordado foi 
escolhido, depois que uma pesquisa revelou que 25% 
dos jovens entre 25 a 34 anos, ainda moram com os 
pais. Sendo que 60% deles são homens.
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 Jogo Rápido
Ainda dá tempo de participar do 2˚ Concurso Nacional 
de Webséries...

Promovido pelo 22˚ Festival de Cinema de Vitória.

O prazo de inscrição se encerra amanhã, sexta-feira (17).

Começa hoje, na capital paulista, o “Anima Mundi”.

O tradicional festival de animação pode ser visto na 
Cinemateca Brasileira.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, estará no 
programa de Mariana Godoy.

A entrevista vai ao ar, ao vivo, nesta sexta-feira (17), pela 
Rede TV!.

 Nota 0
Impressionante como o “Pânico na Band” está perdendo 
a linha e o pouco bom senso que lhe restava. O quadro 
“Pior não Fica” (e pior que fi ca sim), que estreou no últi-
mo domingo(12), provou isso. Encabeçado pelo deputa-
do e humorista Tiririca, a esquete mostrou brincadeiras 
de extremo mal gosto com anões. Juro que não entendo 
como esse tipo de coisa ainda é tolerado na televisão.

 Nota 10
O “Bate-Bola 3˚ edição”, da ESPN Brasil, foi muito feliz 
e criativo para celebrar o “Dia do Rock” (comemorado 
na última segunda-feira, 13). A produção do progra-
ma escolheu bandas que representavam os times, que 
estão competindo no Brasileirão 2015. É claro que, 
sempre com alguma justifi cativa para tal comparação. O 
formato para apresentar os times ia de acordo com os 
embates da última rodada. Parabéns a equipe!

Parceria

Desenvolvimento

Frio

A volta do Imperador 

Em A Regra do Jogo, substituta de Babilônia, Romero 
Rômulo será o personagem de Alexandre Nero. Para a 
maioria das pessoas, Romero é um homem altruísta e 
corajoso, disposto a ajudar ex-detentos em busca de 
reintegração. O seu lema é dar uma segunda chance 
àquelas pessoas que cometeram erros, pagaram por 
eles e estão dispostas a se reerguer na vida. Mas é 
preciso ir com calma, afi nal, como já foi dito ante-
riormente, ele sabe fi ngir. A imagem de benfeitor é 
apenas uma das facetas de Romero. Quem ele é em 

sua essência e o que ele esconde são perguntas cujas 
respostas estão embaralhadas como em um quebra-

cabeça defeituoso, com peças perdidas em seu 
passado, marcado por rejeição e péssimas infl uências. 
E como parte de um jogo meticuloso, ele sabe que é 

preciso se esconder atrás de uma persona.

GLOBO/DIVULGAÇÃO

A Viação Campos Gerais 
(VCG), patrocinadora da 
nova coleção do Chiquinho 
D’Alembebe, realizou a do-
ação da sua cota para o pro-
jeto ‘Pegaí – Leitura Grátis’. 
Cerca de 200 unidades, das 
quatro obras, que tratam de 
Lendas do Paraná, estarão 
disponíveis nas estantes do 
projeto. 

A intenção, segundo Eg-
berto Nissel de Carvalho 
e Silva, diretor da VCG é 

promover e estimular ações 
capazes de fomentar a leitu-
ra e cultura da população. 
As obras fazem parte da 
terceira temporada em que, 
Chiquinho e seus amigos, 
vivem aventuras, retratando 
lendas do interior paranaen-
se. As histórias também se-
rão levadas às crianças atra-
vés do teatro de fantoches. 
Até o fim de setembro estão 
previstas 10 apresentações e 
o objetivo é atender 1,5 mil 

crianças. 
Projeto
O projeto ‘Pegaí’ é uma 

iniciativa sem fins lucrativos 
criado em julho de 2013 em 
Ponta Grossa, com o objeti-
vo de aproximar livros e lei-
tores. Hoje conta com mais 
de noventa voluntários e já 
arrecadou e compartilhou 
mais de 30 mil livros – doa-
ções recebidas do Brasil e do 
exterior. Atualmente, exis-
tem 32 pontos de coleta es-

palhados pela cidade e oito 
estantes permanentes. O 
projeto precisa da doação de 
obras de romance, aventura, 
suspense, poesias, crônicas, 
entre outros do mesmo es-
tilo, e disponibiliza gratui-
tamente para a população 
em locais públicos e de fácil 
acesso. Para saber mais so-
bre o projeto ou fazer uma 
doação, escreva para conta-
to@pegai.info. (Das Asses-
sorias)

VCG doa livros para o projeto ‘Pegaí Leitura Grátis’

Para aquecer nestes dias 
frios nada melhor que uma 
sopa quentinha. Pensou em 
uma noite com diversos sa-
bores de sopas? 

O Koffiehuis Confei-
taria e Restaurante Parque 
Histórico de Carambeí está 
preparando um cardápio es-
pecial com sopas para o dia 
24 de julho, a partir das 19 
horas.

Na Holanda, durante o 
severo inverno que afeta a 
região, as sopas são um dos 
pratos mais tradicionais e, 

em Carambeí, terra de imi-
grantes holandeses, tam-

bém. 
Durante o inverno no 

Koffiehuis é servido o 
‘erwtensoep’ (sopa de ervi-
lhas), uma das mais saboro-
sas e tradicionais sopas dos 
Países Baixos.

Uma ótima oportunidade 
para experimentar a famosa 
sopa de ervilhas servida no 
Koffiehuis e outras sabo-
rosas sopas é na Noite de 
Sopas do Koffiehuis Parque 
Histórico. Mais informa-
ções e reservas pelo telefone 
(42) 3231-5876, ou pelo e-
mail Koffiehuis@aphc.com.
br. (Das Assessorias)

Parque Histórico promove Noite das Sopas

Das Assessorias

A Universidade Esta-
dual de Ponta Gros-
sa (UEPG) lançou 

na última semana a Opera-
ção Rondon – UEPG que 
será realizada em seis muni-
cípios dos Campos Gerais, 
de 19 a 29 de julho. Tibagi é 
um dos selecionados e con-
tará com a equipe para a re-
alização de diversas ativida-
des para a comunidade. No 
município serão desenvol-
vidas mais de 50 atividades 
envolvendo a população da 
sede e dos distritos de Am-
paro e Caetano Mendes. As 
oficinas são voltadas para as 
áreas de comunicação, cul-
tura, saúde, trabalho, direi-
tos humanos e educação.

A Operação Rondon é 
uma ação da Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Cul-
turais (Proex), coordenada 
pelo NER-UEPG (Núcleo 
Extensionista Rondon da 
UEPG), com a participação 
de IES parceiras e outras Ins-
tituições públicas e privadas. 

No seu desenvolvimento, 
proporciona aos municípios 
a oportunidade de receber 
professores e alunos univer-
sitários, de várias áreas do 
conhecimento, que desejam 
contribuir com a comunida-
de e com as lideranças locais, 
trabalhando voluntariamente 
para melhorar as condições de 
vida de bem-estar da popula-
ção e a qualidade e eficiência 
da administração municipal.

Operação
A operação vai envolver 

120 universitários da UEPG 
e mais seis instituições 
parceiras de Ponta Grossa 
(Faculdade Sagrada Famí-
lia - FASF, Cescage, Secal 
e Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná - UTF-
PR), Cascavel (Universi-
dade Estadual do Oeste do 
Paraná) e Florianópolis 
(Universidade do Estado de 

Santa Catarina). O projeto 
da UEPG se espelha na Ope-
ração Rondon, promovida 
pela UDESC, desde 2010, 
em municípios catarinenses 
(e a partir de 2014 também 
em cidades da região sul do 
Paraná). A UEPG partici-
pa da Operação Rondon da 
UDESC desde 2013, jun-
tamente com outras insti-
tuições de ensino superior 
catarinenses.

Município de Tibagi recebe 
equipes da Operação Rondon
Ação acontece em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa 
e Cescage em seis municípios dos Campos Gerais, de 19 a 29 de julho

UEPG  e Cescage vão atuar juntos em Tibagi, em uma equipe composta por 20 estudantes

O DIRETOR da empresa com o coordenador do projeto

SOPAS são um dos pratos mais tradicionais do inverno holandês

PROJETO conta com 32 pontos de coleta de livros pela cidade
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