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CULTURAL >> AÇÃO POÉTICA TOMARA CONTA DO TERMINAL CENTRAL  

PG programa diversas atividades 
em homenagem ao ‘Dia da Mulher’  
Programação inclui 
atividades cultu-
rais, de saúde e 
palestras. Ontem, 
uma Unidade de 
Saúde na Vila San-
tana já abriu as 
ações com um dia 
dedicado totalmen-
te para elas  

DA REDAÇÃO 
mix@jmnews.com.br 

Hoje, “Dia Internacional 
da Mulher”, serão rea-

lizadas em Ponta Grossa di-
versas atividades e homena-
gens voltadas para a data. 

No Terminal Central de 
ônibus, das 17h e 20 horas, 
acontecerá a Terceira Ação 
Poética com o tema “Poesia 
Ponta-grossense no dia da 
Mulher”. O time de organi-
zadoras pretende atribuir sig-
nificado cultural e poético 
à data, fazendo jus aos atri-
butos de leveza e sensibili-
dade, reconhecidamente fe-
mininos, tendo em vista o 
crescente interesse e as ma-
nifestações em torno do dia 
da mulher. 

A ação tem a atribuição 
de mostrar o trabalho lite-
rário produzido na região, 
favorecendo o contato do 

Horários. Ação Poética vai acontecer das 17h às 20 horas | Foto: Divulgação 

MAIS 

OAB-PG terá semana intensa 
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Pon-

ta Grossa, também se prepara para as comemorações em alu-
são ao Dia Internacional da Mulher. A programação contará 
com grandes eventos, todos realizados na sede da Ordem. Ama-
nhã, às 19h30, ocorrerá a abertura da exposição de artes, com 
a participação exclusiva de artistas plásticas mulheres. Para o 
dia 10, às 19 horas, está programada a noite literária com a par-
ticipação de escritoras. Já o chá beneficente encerra as comemo-
rações ao Dia da Mulher e acontece no dia 11, a partir das 18 
horas. Os ingressos custam R$ 20 e estão sendo vendidos na se-
de da OAB-PG. O dinheiro arrecadado será revertido para o Ro-
tary Alagados. 

público com poemas de au-
tores dos Campos Gerais, 
propiciando o interesse pela 
nossa produção literária.  

Durante o evento serão 
desenvolvidas expressões 
corporais e mímicas que re-
metem aos diversos arqué-
tipos femininos. Segundo 
Eliss de Castro, “A mulher 
de hoje apresenta diversas 
facetas, que não necessari-
amente precisam ser vistas 
de forma dramática ou como 
incompatíveis. ‘Brincar’ com 
estes papeis torna a vida mais 

leve e lúdica”.  
O Lions Clube de Ponta 

Grossa Pitangui também rea-
liza nesta terça-feira, só que 
às 20 horas, no Centro de
Ação Social, localizado na Rua
Silvia Machado de Souza, uma
Assembleia Festiva em come-
moração ao Dia Internacional
da Mulher. Na oportunidade,
dois associados receberão a co-
menda Melvin Jones e a pro-
fessora Elizabeth Teixeira Sch-
mitd fará uma palestra alusiva
à data.  

Ontem, a Unidade Bá-
sica de Saúde César Rocha
Milleo (UBS), na Vila San-
tana, promoveu várias ativi-
dades em comemoração ao
Dia da Mulher. As mulheres 
da comunidade receberam
orientações sobre alimentos
para diminuir os sintomas da
Tensão Pré Menstrual (TPM),
receita de sucos detox, aula 
de Zumba e Combat. 

”Eliss: A mulher 
apresenta diversas 
facetas, que não 
necessariamente 
precisam ser vistas 
de forma dramática  

Eliss de Castro> uma das 
participantes da Ação Poética  

O The Voice Kids Brasil
2016 tem proporcionado vá-
rios momentos de emoção
ao público e jurados.  

No último domingo, a pa-
ranaense Pérola Crepaldi, de
11 anos, natural de Apuca-
rana, interpretou a canção
“Beauty And The Best”, tema
de “A Bela e a Fera” no
palco do programa. A pe-
quena emocionou os jurados
e se classificou para a semi-
final. “Vocês já ganharam,
são vitoriosos. O que a gente
vê são crianças que sabem
cantar, traduzir as emoções”,
afirmou Ivete Sangalo após o
anúncio dos classificados.  

Já a Curitibana Carol
Passos, que cantou “Ovelha
Negra”, de Rita Lee, foi elimi-
nada. 

THE VOICE KIDS 

Pérola Crepaldi 
se classifica para 
mais uma fase 

SEGUNDO LOCAL GRAFITADO  

Tozetto da Vila 
Oficinas ganha a 
cara do ‘Pegaí’ 

O tempo colaborou e 
os grafiteiros conseguiram 
mostrar toda a sua arte 
‘riskando’ o muro de 30 me-
tros do Tozetto de Oficinas. 
A ação ocorreu no último do-
mingo a pedido do “Pegaí 
Leitura Grátis”, que pretende 
identificar os locais onde há 
estantes com obras de arte.  

Carlos “Farinha” Barbosa, 
Luidhi Lima e Felipe Allan 
Garcia, o “Feijão”, é que fi-
zeram os desenhos, com a 
cara do Pegaí. Este foi o se-
gundo local, com estante do 
Projeto, que ganhou a arte 

do grafitti.  
A experiência já foi rea-

lizada no ponto de ônibus 
do Campus de Uvaranas 
da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), que 
conta com o armário lite-
rário, pelos mesmos artistas. 
Para o grafiteiro Luidhi Lima 
é muito bom aliar as artes 
e poder mostrar o seu tra-
balho. “Para nós é gratifi-
cante, pois fazemos parte de 
uma cultura, e através de 
nossa arte podemos ajudar 
em outras culturas, como a 
da leitura”, avalia. 

Trabalho. Carlos ‘Farinha’, Luidhi Lima e Felipe ‘Feijão’ fizeram os 
desenhos com a cara do ‘Pegaí Leitura Grátis’ | Foto: Divulgação 

O supermercado Tozetto é 
um dos parceiros do Pegaí. 
A rede conta com estantes 
em quatro de suas lojas, além 
de colocar seus caminhões 
de entrega a disposição da-
queles que querem realizar a 
devolução dos livros. A em-
presa também colabora na di-
vulgação da proposta de demo-

cratização da leitura.  
“A rede de Supermercados 

Tozetto apoia o projeto Pegaí 
porque acredita no poder po-
sitivo que a leitura tem de 
transformar a nossa perspec-
tiva de mundo”, explica a as-
sessora técnica da diretoria 
do supermercado, Carolina 
Tozetto Fanchin. 


