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A ‘bruxa do batom borrado’ é o novo livro impresso pelo Pegaí Leitura Grátis
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Na última terça-feira (3), foi inaugurado o Vagão, novo 
espaço para os agricultores familiares de Palmeira comer-
cializarem seus produtos coloniais e artesanais. A ação é 
resultado da parceria entre o Município e a Cooperativa da 
Agricultura Familiar de Palmeira (Cafpal).
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A Câmara Municipal de Palmeira, por proposição do pre-
sidente, vereador Egon Krambeck, homenageia com uma 
Moção de Aplausos o cidadão Armando Carlos Durski, pela 
busca e pesquisa de documentos, impressos e fotos, para 
o resgate da memória do esporte de Palmeira. 

Armando Carlos Durski
recebe Moção de Aplausos 

Vagão é novo espaço para 
agricultor vender produção

Prefeito Sérgio Belich pede ao governador Ratinho Júnior 
apoio para manter barracão do antigo IBC com o Município
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“Beco e Boulevard” sem inauguração 
será discutido em Audiência Pública

Rendendo polêmica...
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Policial Página 12

Deputado Aliel Machado 
destina R$ 635 mil em 
emendas para Palmeira
O deputado federal Aliel Machado (PSB), 
esteve em Palmeira no último dia 30. Aliel 
apresentou três emendas destinadas por ele, 
para as áreas da saúde e educação, no valor 
de R$ 635 mil. Uma emenda de R$ 200 mil 
para cobertura da quadra esportiva da comu-
nidade de Campestre de Vieiras, R$ 235 mil 
para aquisição de uma ambulância e R$ 200 
mil para a área do esporte.

Caminhão tombou na 
rotatória de acesso
de Porto Amazonas
Na manhã da última quarta-feira (04), por 
volta das 8h30 uma tragédia foi evitada por 
um motorista de um caminhão carregado 
com 37 toneladas de milho, quando trafega-
va pela PR-427 no sentido de Porto Amazo-
nas a Lapa e acabou tombando na rotatória 
de acesso a Porto Amazonas. O motorista 
percebeu que ficou sem freio em um trecho 
de descida nas proximidades rotatória.


