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Seleção para estágios de Direito e Jornalismo tem 61 inscritos 

A Câmara Municipal de Toledo encerrou no dia 12 de abril as inscrições ao teste sele-
tivo para contratação de 12 estagiários para estágios em gabinetes de vereadores e no 
Departamento de Comunicação Social. Os estágios podem durar até 2 anos e tiveram 
59 inscritos às 11 vagas do curso de Direito e 2 inscritos para a vaga de Jornalismo. As 
vagas foram revistas e restritas nos gabinetes aos cursos de Direito e Ciências Contá-
beis, atendendo a Recomendação Administrativa nº 01/2017, da 4ª Promotoria. Entenda

Teste seletivo para vagas no Departamento de Comunicação Social da Câmara em 14 de agosto de 2015. 
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Moção de aplausos homenageia carteiro Toninho dos Correios 
Nascido em 7 de dezembro de 1956, na cidade Guarapares, São Paulo, Antonio Carlos Dias 
chegou em Toledo no ano de 1974. Trabalhou três anos como comerciário, e logo após 
ingressou na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, onde atuou por 38 anos. 
Foi nesse trabalho que começou a ser reconhecido pelo grande esforço, humildade e caris-
ma, sendo chamado de “Toninho dos Correios”. Durante esse período atuou também como 
papai noel nos Correios, atendendo várias crianças carentes no Município. Tendo em vista 
a grande dedicação de Toninho servindo o povo toledano, a vereadora Olinda Fiorentin, e 
os vereadores Edmundo Fernandes, Airton Savello, Corazza Neto, Leandro Moura, Marcos 
Zanetti, Neudi Mosconi e Renato Reimann solicitam no Requerimento nº 53/2017 uma Mo-
ção de Aplausos, homenageando também seus 38 anos de carreira nos Correios. Veja  mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/selecao-para-estagios-de-direito-e-jornalismo-tem-61-inscritos
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7601_texto_integral


Vereadores de Tupãssi acompanham sessão em Toledo

Um grupo de três vereadores de Tupãssi e um assessor acompanhou a sessão da Câmara Mu-
nicipal de Toledo nesta segunda-feira, dia 27. O presidente da Câmara de Toledo, Renato Rei-
mann, deu as boas vindas e agradeceu aos vereadores da cidade vizinha pela visita. Saiba mais

Vereadora Andressa Battisti e os vereadores Arlex Sander “Maninho” e Luiz Perdoncini com o assessor Kleber 
Alves na sessão.
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Requerimento solicita informações sobre servidores municipais cedidos 
A vereadora Marli do Esporte apresentou na sessão da Câmara Municipal na segunda-fei-
ra, dia 24, o Requerimento nº 56, com apoiamento de 13 vereadores, solicitando infor-
mações sobre cedências de servidores municipais. O documento foi proposto na Comis-
são de Legislação e Redação e formalizado pela vereadora e solicita informações sobre 
servidores públicos municipais cedidos a outros órgãos, instituições, consórcios, e repar-
tições públicas das esferas estadual e federal, bem como ao Poder Judiciário. Veja mais 

Vereadores homenageiam Grupo RIC por 30 anos de comunicação
A sessão ordinária de segunda-feira, dia 24, teve apresentada proposição enaltecendo os 
30 anos de atuação do Grupo RIC de comunicação social. O Grupo RIC é o maior gru-
po de comunicação regional do Sul do Brasil, e é de grande importância para o Muni-
cípio de Toledo, destaca o documento. Levando em consideração os 30 anos de tra-
jetória do grupo, os vereadores Ademar Dorfschimidt, Airton Savello, Corazza Neto, 
Edmundo Fernandes, Gabriel Baierle, Leoclides Bisognin, Marcos Zanetti, Neu-
di Mosconi, Valtencir Careca e Walmor Lodi propuseram, através do Requerimen-
to nº 52/2017, uma Moção de Aplausos a esse grupo de comunicação social. Confira
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http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7600_texto_integral
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