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Nona morte em Telêmaco Borba

Um homem foi morto brutalmente em Talêmaco Borba e ainda foi decapitado. O crime aconteceu no sábado (8) e chocou os moradores da
região. O corpo da vítima foi jogado num matagal e a cabeça deixada em cima do muro de uma igreja católica. O delegado responsável pela
investigação do crime, Rubens Miranda Junior, descarta a possibilidade de algum tipo de seita religiosa. Ele acredita, que a cabeça foi deixada
naquele lugar, pelo crime ter acontecido num local próximo.
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Ricardo Cardoso enaltece festa

Após um ano desde que o novo governo se instalou em Castro, a atual gestão prepara a sua primeira grande festa, para comemorar os 310 anos
do Município. Para Ricardo (Ric) Cardoso Filho, secretário municipal de Governo, os investimentos na festa do ano passado foram tímidos,
por conta do orçamento do Município. Não pudemos investir como gostaríamos, tínhamos que colocar a prefeitura em ordem , já
em 2014 a festa não será somente maior, como também vem de encontro aos pedidos da população.
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Castro deve imunizar mais de 1.600 meninas
contra o HPV
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Escritório Regional da Pesca é inaugurado
em PG
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SEGURANÇA

Briga acaba em morte

Briga numa casa noturna em Ponta grossa acabou resultando na morte de um jovem de 20 no município de Carambeí. O assassinato aconteceu
na madrugada de domingo. Depois de entrar em conflito com um grupo, Douglas Ruths e o amigo decidiram voltar para casa, mas acabaram sendo
seguidos. Os criminosos pararam o carro da vítima efetuando diversos disparos contra eles.
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'Premio Destaque' valoriza os melhores atletas do
basquete no ano de 2013
página 5

BR 376 terá obras em ponte próximo a PG
A Rodovia do Café está recebendo em 2014 um grande cronograma de recuperação de pavimento e de ampliação da

sua in-fraestrutura. Além de novos trechos de estrada, no Contorno de Campo Largo e na Duplicação da BR 376 a partir de Ponta Grossa
em direção ao Norte do Paraná, a CCR RodoNorte realiza obras de manutenção em diversos pontos que precisam de recuperação. Em
alguns destes locais, há possibilidade de lentidão nos horários de pico.
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IMM e prefeitura de Araucária firmam parceria
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59 novos recrutas são incorporados pelo 5º
Esquadrão
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