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Paranavaí mais uma vez 
se destaca no movimen-
to cultural do Brasil. 
Tanto que acaba de ser 

contemplada com o Certificado 
e Medalha de Ouro do Instituto 
Brasileiro de Culturas Inter-
nacionais - RD - INBRASCI 
- MG. A homenagem foi con-
firmada em correspondência 
da governadora do Instituto em 
Minas Gerais, Andréia Dona-
don Leal. 

O prefeito Maurício Ya-
makawa recebeu a informação 
da presidente da Fundação Cul-
tural, Zeli do Carmo de Souza. 
Ele creditou prêmio à compe-
tência do movimento cultural 
paranavaiense e trabalho da 
Fundação. Também homena-
geou os criadores do Femup.

No seu comunicado a go-
vernadora destaca que a home-
nagem se justifica por tratar-se 
de um dos mais antigos fes-
tivais culturais do Brasil que 
reúne poesia, música, conto e 
declamação. E continua que o 
Femup se destaca pelas ativi-
dades relevantes no campo da 
literatura e da cultura nacional. 

A presidente lembra que 
a medalha e o diploma do IN-
BRASCI - Minas Gerais é o re-
conhecimento feito às pessoas 
ou entidades que contribuíram 
efetivamente para a valoriza-
ção da cultura do país. 

Zeli dividiu o prêmio com 
a comunidade cultural de Para-
navaí. Lembrou que o Femup 
se fortalece a cada ano, trazen-
do talentos consagrados e reve-
lando artistas para o Brasil. No 
ano passado 23 estados e mais 
de 50 cidades estiveram repre-
sentados no Femup. 

“Estamos mostrando com 
ações e resultados que a Fun-
dação Cultural permanece fa-
zendo um grande trabalho na 

Paranavaí vai receber 
prêmio nacional em 
reconhecimento ao Femup

cidade, dando suporte para os 
artistas e revelando talentos 
através das escolas e oficinas”, 
concluiu.

Resultado do trabalho 
- Para o prefeito Maurício Ya-
makawa o reconhecimento é re-
sultado do trabalho. Conforme 
lembra, Paranavaí tem inves-
tido nos seus eventos e criado 
oportunidades que divulguem a 
cidade por todo o Brasil. 

Além do Femup, a cidade 
viu eventos como o Congresso 
Brasileiro da Mandioca, Jogos 
da Juventude e Jogos Univer-
sitários, bem como o Encontro 
de Profissionais de Odontolo-
gia do Paraná. Todos eles têm 
em comum o fato de levarem à 
frente o nome de Paranavaí, o 
que o Femup faz com talento e 
arte há 43 anos, conclui o pre-
feito. 

O Femup acontece nes-
te ano nos dias 13, 14 e 15 de 

novembro no Teatro Municipal 
Doutor Altino Afonso Costa. 
Paralelo ao festival de música 
tem o Concurso Literário de 
Contos. Nesta edição o festival 
inova na premiação. Ao todo 
serão mais de R$ 31 mil em 
prêmios. Na fase nacional, que 
antes premiava até o 3º lugar, 
agora vai contemplar até o 5º 
colocado. 

Já na fase regional serão 
contemplados os três primeiros 
lugares. Entre os declamadores 
serão contemplados os cinco 
primeiros e os demais igual-
mente ganham prêmios em di-
nheiro. A ajuda de custo para 
os artistas será proporcional à 
distância das suas cidades até 
Paranavaí.

Prêmio é o primeiro pas-
so para consolidação nacional, 
avalia Paulo César - Tradicional 
nome do movimento cultural 
paranavaiense, o músico Paulo 

César de Oliveira ficou feliz 
com a homenagem que o Fe-
mup receberá do INBRASCI. 

Defensor de que o festival 
tenha reconhecimento nacional 
proporcional à importância na 
cultura brasileira, Oliveira en-
tende que esse prêmio vindo de 
um centro tão importante, pode 
conferir ao Femup um espaço 
nacional maior, através do Mi-
nistério da Cultura. 

Ele entende que o festival tem 
qualidade e potencial para ser re-
conhecido como um patrimônio 
da cultura de todo o Brasil, ga-
nhando nova projeção e atraindo 
ainda mais artistas. Com a ex-
periência de quem acompanha 
o Femup desde a sua segunda 
edição, o músico do Grupo Gra-
lha Azul avalia que esta é uma 
homenagem aos fundadores e a 
todos os que garantiram a sua so-
brevivência e importância há 43 
anos. (Ass./Pref.)

Zeli aPResentou ao prefeito Maurício Yamakawa o prêmio conferido ao Femup
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Depois de dias de altas 
temperaturas, o Si-
mepar está preven-
do chuva de hoje a 

sábado na região de Paranavaí, 
com queda na temperatura. 
Ontem, choveu em Curitiba e 
a instabilidade do tempo pode-
ria alcançar a região Noroeste 
durante a noite.

Os moradores de Parana-
vaí enfrentaram altas tempe-
raturas desde segunda-feira, 
quando os termômetros che-
garam a 34,3ºC. Anteontem 
o calor foi mais intenso, che-
gando a 35,9ºC.

No meio da tarde de ontem, 
novamente o calor castigou 
o paranavaiense. A previsão 
era de um calor na casa dos 
38ºC, porém, a temperatu-
ra oficial só será divulgada 
hoje. O Iapar/Seab só iria 
fazer a leitura do aparelho à 
noite, porém, os termômetros 
vão passar dos 35ºC.

Previsão é de 
chuva até 
sábado na 
região de 
Paranavaí

Dinei Feitosa
Da Redação

Em audiência na manhã de ontem, o deputado 
Teruo Kato e o prefeito eleito de Paranavaí, 
Rogério Lorenzetti, pediram ao comandante 
geral da corporação, coronel Anselmo José de 

Oliveira, mais policiais militares e viaturas para o 8º 
Batalhão. O coronel Anselmo assumiu o compromisso 
de verificar a possibilidade de autorizar o funciona-
mento de mais uma Escola de Formação de Soldados 
no 8º BPM, para mais 40 policiais. 

“O governador Requião autorizou novas contra-
tações. Ainda estamos na fase de vencer o processo 
burocrático. Tão logo encerre esta fase, vamos veri-
ficar com atenção especial a possibilidade de forma-
ção de uma nova turma de soldados para Paranavaí”, 
disse o comandante.

Teruo e Rogério voltaram a salientar o déficit atual 
de 150 policiais na região. Ressaltaram a necessidade 
de combater de forma prioritária o tráfico do crack 
e, junto com o coronel Anselmo, começaram a es-
boçar um plano de “recuperação” de alguns bairros 
de Paranavaí. “Estamos desenvolvendo o projeto em 
Curitiba e podemos fazer a partir do ano que vem um 
projeto piloto em Paranavaí para o interior”, desta-
cou o oficial.

O coronel Anselmo acenou ainda com a possibili-
dade de destacar a Força Samurai para Paranavaí. “É 
uma ação de inteligência e repressiva. E o sigilo do 
trabalho é que vai garantir seu sucesso. Por isso não 
podemos adiantar nada”, acrescentou o comandante 
da PMPR. (Ass.)

teruo e Rogério pedem
mais PMs e viaturas 
para 8º Batalhão

RogéRio loRenZetti e teRuo Kato na reunião com o 
coronel Anselmo José de Oliveira

Foto: Divulgação

VanDalisMo - Quem esteve na Academia da 
Terceira Idade (ATI) do Sumaré nos últimos dias viu 
que um dos aparelhos foi alvo de vandalismo. Destruí-
do, o equipamento não serve ao propósito pelo qual foi 
instalado no local: dar condições para que os idosos e 
toda a família pratiquem exercícios físicos. A direto-
ra de Esportes da Fundação de Esportes de Paranavaí 
(Fespar), Simone Garcia, pede a ajuda da população 
para evitar que outras ATIs sejam danificadas e orienta 
que atos de vandalismo sejam denunciados à Polícia 
Militar, pelo telefone 190, ou à Fespar, pelo número 
3902-1004.

teatRo PaRa os iDosos - A partir da sema-
na que vem os idosos de Paranavaí terão a oportuni-
dade de participar de um grupo de teatro. A iniciativa 
é fruto de uma parceria entre a Associação Paranavaí 
Maior Idade (Apamai) e a FarmaÚtil. Os encontros 
serão todas as quartas-feiras às 17h no Tênis Clube 
e todos os idosos são convidados a participar. Quem 
integrar o grupo de teatro receberá camisetas e terá 
ajuda com viagens e passeios. Vale lembrar que parti-
cipantes de outros projetos também podem fazer parte 
do grupo de teatro. A primeira aula de teatro será no 
próximo dia 22.


