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O almoço da Tilápia no Ta-
cho, de Rancho Alegre, esse
ano saiu dos 700 convites para
cerca de dois mil. Um aumen-
to considerável que exigiu uma
grande estrutura e melhorias
no centro de eventos que ga-
nhou tendas ao lado para abri-
gar o público.

Destaque também para es-
trutura montada para preparar
as cerca de duas mil tilápias.

Apesar da grandeza da fes-
ta, tudo ocorreu na mais per-
feita ordem graças a organiza-
ção impecável que marcou o
mega evento que reuniu con-
vidados de toda região.

PRESENÇAS. Dentre os
convidados recepcionados
pela prefeita Suely da Silva, o
vice Adão Primo, vereadores e
a comissão organizadora, des-
taque para, o deputado fede-
ral, Zéca Dirceu, o secretário
de Esportes, deputado Douglas
Fabrício, os prefeitos: Ângela
Krau, de Farol e presidente da
Comcam, Zé do Caixão, prefei-
to de Boa Esperança; prefeito
Reinaldo Krachinski, de Quar-
to Centenário; Nilson Cardoso,
prefeito de Mariluz; Ernani Lei-
te, vice-prefeito de Goioerê.

Convidados de cerca de 20
municípios da região estiveram
presentes, além de Cascavel,
Paranavaí, Maringá, Umuara-
ma, e outras cidades que mar-
caram presença domingo na
Festa da Tilápia no Tacho, em
Rancho Alegre.

SHOWS ARTÍSTICOS. Dois
shows marcaram o encerra-
mento da Festa da Tilápia no
Tacho. O primeiro, por volta das
18:00 horas, com a Banda Co-
wboy do Asfalto. E, finalizando
a Banda Tradição encerrou a
programação da festa que mar-
cou o Jubileu de Prata Rancho
Alegre.

Festa do Jubileu de Prata foi marcada de sucesso As comemorações do Jubi-
leu de Prata de Rancho Alegre
do Oeste foi marcada pelas di-
versas homenagens às perso-
nalidades presentes. Dentre às
homenagens a prefeita Suely
da Silva, homenageou os pio-

O Parque de Exposição de Rancho Alegre sediou com total sucesso a Festa da Tilápia no Tacho que marcou as comemorações do Jubileu de Prata

Repercutiu, e, continua
repercutindo em toda a re-
gião a Festa da Tilápia no
Tacho, prato típico municí-
pio de Rancho Alegre do
Oeste, realizada domingo,
19, que reuniu cerca de
duas mil pessoas que pres-
tigiaram o evento que mar-
cou as comemorações do
Jubileu de Prata do muni-
cípio.

A festa do prato típico,
que até o ano passado era
realizada juntamente com a
Expo-Rancho, nas come-
morações do aniversário
de município, esse ano en-
volveu apenas a Festa da
Tilápia no Tacho com o ob-

jetivo, não só valorizar o
prato típico, mas acima de
tudo incentivar a piscicultu-
ra no município, de acordo
com a proposta da prefeita
Suely da Silva que resultou
num evento de total suces-

so, reunindo mais de duas
mil pessoas que estiveram
presentes no almoço, do-
mingo saboreando a Tilápia
no Tacho, um dos pratos tí-
picos mais requintados na
região.

A festa foi aberta no sá-
bado com o show com a
Banda Garrafão e o funci-
onamento da estrutura do
recinto do parque com as
barracas coordenadas pe-
las entidades, como Grupo
da Terceira Idade, APMF
(educação), Barraca Uni-
versitária coordenada pe-
los acadêmicos, Barraca
dos Formandos, Artesana-
to e entidades que ganha-
ram importante espaço na
festa que aconteceu no
Parque de Exposições que
recebeu uma mega estru-
tura para receber um públi-
co acima das expectativas
da comissão organizadora.Suely, Claudio Gotardo, Zé do Caixão e Adão Primo

Mais de duas mil pessoas no almoço

Douglas Fabrício e o gerente Regional da
Sanepar, Edson, com Suely e o vice Adão Primo

Adão Primo, Zéca Dirceu, Suely, Osmar,
Zé do Caixão, Vicente Okamoto e Sidnei Camilo

A Casa do Artesão responsável pela
Barraca do Caldinho oferecido na festa

Boa Esperança marcou presença com
destaque na Festa do Jubileu de Prata

Zé do Caixão, Carla Santos e Ângela
Kraul, prefeita de Farol

Adão Primo, Ernani/Cris, Ivo, Zéca
Dirceu e a prefeita Suely

A prefeita Suely com Ivo, Sidnei Camilo
com o filho e Ademar Souza

O Tenente Mauro, com o soldado Miguel,
a prefeita Suely, Joel, e o vice Adão Primo

Osmar Peterline, Douglas, Sidnei Camilo,
Suely, Zé do Caixão, Reinaldo/Cleonice

O vice prefeito de Goioerê, Ernani com a
esposa Cris e o deputado Zéca Dirceu

Nilson, prefeito de Mariluz, Zéca Dirceu, Joel

Zé do Caixão (Boa Esperança), Vicente Okamoto
e o deputado Federal Zéca Dirceu

Barraca da Terceira IdadeBarraca da APMF (educação)

Homenagens do
Jubileu de Prata

Deputado Zéca Dirceu foi homenageado

neiros, ranchoalegrenses em
nome do pioneiro Sebastião
Amendoim. O deputado Zéca
Dirceu e o secretário de Espor-
tes, Douglas Fabrício. Também
foram homenageados, além de
outras personalidades.

Sebastião Amendoim com Douglas Fabrício e Suely

Festival Sertanejo

Com a participação de cerca
de 20 duplas de cidades da re-
gião, após o almoço aconteceu
o Festival de Música Sertaneja
do Jubileu de Prata. Realizado
no palco do centro de eventos,
o festival alcançou excelente ní-
vel. Ao final, teve como vence-
dora a dupla goioerense Hugo &
Fabinho.

Os cinco primeiros colocados

A dupla Hugo & Fabinho recebendo o troféu e a premiação

foram: 1º colocado: Hugo & Fa-
binho recebeu premiação de R$
900 e troféu; 2º lugar registrou
o empate entre as duplas: Sival-
do & Campos, Mãe & Filha, que
dividiram o prêmio de R$ 700,
3º lugar: Trio Rancho Alegre (R$
500); 4º lugar: Luiz Carlos & Fel-
trin (R$ 300), e , 5º lugar : Ever-
ton & Gustavo (R$ 200). Todos
receberam troféus.

Prefeita Suely e Amarildo com a
dupla vencedora do festival Hugo & Fabinho

Trio Rancho Alegre recebendo a premiação de terceiro lugar

Lenilson, Paulo Marques/Marli
e Vaninho/Vera

Barraca Universitária

Para evitar multa e juros, do-
nos de veículos devem ficar aten-
tos aos vencimentos do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) 2017. A ter-
ceira e última parcela vence na
sexta-feira,  24,  de acordo com
o último número da placa.

A Secretaria da Fazenda do
Paraná enviou no começo do
mês correspondência com o bo-
leto para o pagamento da tercei-
ra parcela, que pode ser feito em
qualquer instituição bancária.
Os contribuintes já haviam rece-
bido correspondência com os
dados para pagamento à vista
ou das duas primeiras parcelas,
que tiveram vencimentos em ja-
neiro e fevereiro.

Os que não efetuaram o pa-
gamento das parcelas anteriores
no prazo, devem emitir nova fi-
cha com os valores atualizados
no site da Secretaria da Fazen-
da (www.fazenda.pr.gov.br). Na
consulta é preciso informar o nú-
mero do Renavam do veículo.

O pagamento poderá ser fei-
to usando apenas o número do
Renavam nos bancos credenci-
ados - Banco do Brasil, Ban-
coob, Bradesco, Itaú, Rendi-
mento e Sicredi. Outra opção
restrita aos bancos conveniados
é a Guia de Recolhimento do
Estado do Paraná (GR-PR), que
está disponível no endereço
www.fazenda.pr.gov.br.

Terceira parcela do
IPVA vence sexta-feira

PENDÊNCIAS - Contribuin-
tes que possuam pendências re-
lativas ao pagamento de IPVA
serão inscritos no Cadastro In-
formativo Estadual e terão res-
trições no relacionamento com
o governo, o que inclui o não re-
cebimento de créditos e prêmi-
os do Programa Nota Paraná.

 Quem não pagar o imposto
nos prazos definidos pela legis-
lação terá multa de até 10% e
os valores sofrerão acréscimo
de juros. Veículos que estiverem
com débitos do IPVA não rece-
berão o licenciamento anual
emitido pelo Detran/PR e ficam
impedidos de transitar nas vias
públicas, sob risco de retenção
e aplicação de multas por auto-
ridades de trânsito.

A inadimplência também im-
pede a transferência de propri-
edade do veículo e insere o con-
tribuinte na condição de devedor
de tributos, restringindo a obten-
ção de Certidão Negativa de Dé-
bitos Tributários.

O IPVA é de competência es-
tadual, mas toda a arrecadação
desse imposto é dividida entre
o Estado (50%) e o município de
registro do veículo (50%). No
Estado, os recursos são aplica-
dos prioritariamente nas áreas
de educação, saúde e seguran-
ça pública. O Paraná possui 4,36
milhões de veículos tributados e
2,48 milhões não tributados


