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Mais de um mês sem semáforo

Mais um acidente

Parece que a sinalização provisória colocada na esquina das ruas Dr. Jorge com a Major Otávio Novaes está passando batida por alguns
motoristas. Durante esta semana, uma Montana estava subindo pela Major e acabou furando a preferencial, acertando a lateral do Pegeout, que
capotou e foi parar na calçada. Ninguém se feriu. Houve apenas danos materiais. O local está sem semáforo há mais de um mês, devido a
um acidente causado por um caminhão que arrebentou o sistema de sinalização do local.
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310 anos de castro

Aniversário reuniu 40 mil pessoas

A festa em comemoração aos 310 anos de Castro, promovida pela Prefeitura Municipal de Castro, foi um sucesso. Entre sábado (15) e
quarta-feira (19), feriado municipal, a estimativa é que cerca de 40 mil pessoas tenham acompanhado as atividades festivas, que incluíram
shows, homenagens, atividades esportivas e culturais, feira da agricultura familiar, praça de alimentação, entre outras ações. “Os
objetivos foram alcançados e o público superou nossas expectativas. O tempo colaborou e a segurança foi excelente, assim a população
pôde se divertir com tranquilidade. Foi tudo feito com muito carinho e aproveitado pela comunidade. Percebemos que a grande maioria da
população aprovou a festa”, destacou o prefeito Reinaldo Cardoso.
página 7

PM atira em menor que sacou a arma

Depois de uma abordagem policial, um menor se recusou a parar e ainda sacou uma arma do bolso tentando acertar um policial. Em resposta, o PM
também sacou um revolver e atirou no menor atingindo a região do quadril. Com os demais envolvidos foram apreendidas armas e
munições.
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EM ORTIGUEIRA

Klabin vai investir R&#036; 6,8 bilhões

O governador Beto Richa afirmou nesta quarta-feira (19), no lançamento da pedra fundamental da fábrica da Klabin em Ortigueira, nos Campos
Gerais, que o empreendimento, considerado o maior investimento privado da história do Estado, é emblemático do novo tempo de
desenvolvimento econômico e social do Paraná.
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Serão aplicados R&#036; 6,8 bilhões, dos quais R&#036; 5,8 bilhões na construção da fábrica. Cerca de R&#036; 776 milhões serão
investidos em infraestrutura da região, em parceria com o Estado. A fábrica vai produzir 1,5 milhão de toneladas de celulose tipo fluff por ano
e a previsão é que comece a funcionar no primeiro trimestre de 2016.
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CIDADE EM FESTA

Telêmaco comemora 50 anos

O município de Telêmaco Borba completa 50 anos nesta sexta-feira (21). Para comemorar o cinqüentenário, a cidade está em festa desde
18 de março e segue em ritmo de comemoração até o dia 23. As festividades contam com diversos shows locais e nacionais, além de
desfiles e inaugurações. Para o vice-prefeito de Telêmaco Borba, pastor Dã Cortez, o momento é de comemoração e preparação
para os próximos anos.
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Outono chega com chuva nos Campos Gerais
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Pauliki se reúne com lideranças em Brasília
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ESPORTE

Lojas MM/Caramuru Futsal participa de
quadrangular

A equipe Lojas MM/Caramuru Futsal participa nesta sexta-feira (21) e sábado (22) do quadrangular de preparação para o Campeonato
Paranaense de Futsal que terá também a participação do Keima/Operário Futsal (Chave Ouro), do Aneflex/Arefus/Rebouças (Chave
Prata) e da Assifusa/Anila/Irati (Chave Bronze). Nesta sexta-feira os jogos serão disputados no ginásio Camilão, em Rebouças. Às 19 horas
as Lojas MM/ Caramuru.
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