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Camionete
furtada no PR
é recuperada
na BR-282
Um trabalho conjunto realizado
na terça-feira (3), pelas Policiais
Civil, Militar e Rodoviária Federal,
resultou na recuperação de uma
camionete S-10.
O veículo foi furtado na cidade
de General Carneiro/PR, e após
mais de 20 km de perseguição os
policiais conseguiram parar a
camionete em uma área de
vegetação às margens da BR-282
na região da Vila Vaccaro em Ponte
Serrada.
Um dos indivíduos que estava na
camionete acabou preso, enquanto
que o segundo fugiu embrenhandose em meio a um matagal. Buscas
são realizadas pelos policiais com
auxílio do Canil da PM de Xanxerê
para tentar capturar o segundo
criminoso que segue
foragido.(RondaPolicial)

Chuva de granizo
atinge São Joaquim
ABRAJET – Associação Brasileira de
Jornalistas de Turismo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2020
Pelo presente, em função da pandemia do
coronavírus que assola nosso País, ficam
convocados os Presidentes e Membros do
Conselho Nacional da ABRAJET para reunião
virtual, pela plataforma de videoconferência
Zoom, dia 24 de Novembro de 2020, terça-feira,
com primeira convocação às 17h50m, e segunda
e última convocação às 18h, com a seguinte
Ordem do Dia:
1)Prorrogação do mandato do Presidente, sua
Diretoria e Conselho da ABRAJET Nacional Gestão 2018/2020, necessário em virtude da
transferência do XXXVII Congresso Nacional da
ABRAJET, em virtude da Pandemia da Covid-19,
sendo que o atual mandato conforme estatuto
expira em 23 de novembro do corrente ano.
Assim se faz necessário a prorrogação de
mandato até 30 de junho de 2021, quando está
prevista a realização do XXXVII Congresso
Nacional da ABRAJET, com eleição da nova
Diretoria da ABRAJET Nacional.
Joaçaba(SC), 04 de Novembro de 2020

Evandro Novak
Presidente ABRAJET Nacional

A região de São Joaquim foi atingida por uma
chuva de granizo no início da tarde de terça-feira
(03). Nas imagens feitas por Ronaldo Coutinho é
possível perceber o gelo acumulado em alguns pontos.
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