Supermercados Jacomar Inaugura a
sétima loja, agora em Piraquara
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Nova filial da rede de lojas Millenium
é inaugurada em Bocaiúva
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Viação Castelo Branco conquista
ISO 14001 e apresenta novos ônibus
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Campina recebe Hortência
para implantação do Centro
de Excelência do Basquetebol
Na sexta-feira (4), a ex-jogadora de
basquetebol e diretora do departamento de
basquete feminino da CBB, Hortência
Marcari, esteve em Campina Grande do
Sul para oficializar a implantação do
Centro de Excelência do Basquetebol no
município. Na presença do presidente da
Federação Paranaense de Basquete,
Amarildo Rosa; presidente da Unimed,
Sérgio Ioshii; e secretária municipal de
Educação, Esporte e Cultura, Eliane
Zanetti; a Rainha do Basquete assinou o
termo de compromisso técnico, documento que confere a fundação do programa
na cidade. Página 9

Egressos da FACSUL,
por onde vocês andam?
Ex-aluno, a Faculdade de Campina
Grande do Sul - FACSUL está a sua
procura! Entre em contato com a
instituição pelo site www.facsul.edu.br,
selecione a opção Fale Conosco, em
seguida Egressos e mande a sua
mensagem. A instituição criou este espaço
de contato para manter seu banco de dados
atualizado com o objetivo de fortalecer a
relação entre a instituição e os alunos
formados e conhecer o potencial de
ocupação no mercado dos profissionais
que ela formou. “A FACSUL está sempre
de portas abertas para os ex-alunos, que
podem continuar a utilizar a biblioteca,
laboratórios e outros serviços prestados
pela instituição. O egresso, memória viva
do sucesso da instituição, sempre fará parte
da nossa comunidade”, aponta o diretor
geral da FACSUL, professor Antonio
Carlos Banzzatto.
A Prefeitura de Quatro Barras, através da
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, convida Vossa
Senhoria, familiares e amigos para prestigiarem a
Grande Festa de Encerramento das atividades dos
nossos alunos, atletas, pais, professores, parceiros e
colaboradores em 2009.
Data: 13 de dezembro
Local: Estádio Municipal de Quatro Barras
Horário: 14 horas
Informações: (41) 3671-8821

O sábado (05) foi um dia repleto de comemorações na Viação Castelo Branco. De manhã, a empresa apresentou ao público os sete novos ônibus de sua frota. O segundo
acontecimento comemorado foi a conquista da certificação ISO 14001 – gestão ambiental. E por último, mas não menos relevante, a Viação festejou o encerramento da
Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho (Sipat). Segundo o presidente da empresa, Reginato Bittencourt, a empresa hoje conta com uma frota de 120
veículos, atendendo 25 mil pessoas por dia, em 16 linhas distintas. Com a ampliação da frota, o número de horários também aumentou. “Em Campina Grande do Sul, já
houve aumento no número de horários, e em Quatro Barras também haverá a partir de fevereiro, quando inicia o ano letivo”, explicou.
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Supremo Cimento apresenta projeto de
moderna fábrica em Adrianópolis
Na terça-feira (8), autoridades
municipais e empresários de
Adrianópolis e região conheceram
o projeto de implantação de uma
moderna fábrica no município, a
Supremo Cimento. Da empresa,
estavam presentes o diretor
presidente Alessandro Eichstaedt,
executivo Alessandro Silva Fontenelle, diretor do projeto Mauricio
Kugler, gerente de mineração e
responsável pela jazida de
Adrianópolis Fernandele, engenheira florestal e advogada
Regina Curt Betega. A reunião
aconteceu no Salão Paroquial da
Igreja Matriz. Futuramente, acontecerá uma audiência pública, para
esclarecimentos a toda a população.

Itupava Materiais
de acabamento
inicia atividades

A novíssima Itupava Materiais de Acabamento,
inaugurada no dia 02 de dezembro no Jardim
Menino Deus – Quatro Barras está cheia de
novidades e ofertas. Na foto, um dos diretores,
Gilson Prudente e sua equipe de colaboradores.
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