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Homem foi executado com cinco tiros

O responsável pela morte de Douglas Ruths, executado no último dia 9, em Carambeí, foi morto neste final de semana no município. De
acordo com o delegado Marcus Vinicius Sebastião, que investiga o caso, integrantes do Grupo de Ruths teria matado Jefferson da Silva Lopes por
vingança.
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Caso de Polícia

Depois de agredido empresário é morto em
Ponta Grossa
página 5

Larvas do mosquito da Dengue são
encontradas

A população deve reforçar as medidas de combate à dengue. Isso porque, na última semana, durante monitoramento em pontos
estratégicos, agentes de endemia da Secretaria Municipal de Saúde de Castro encontraram larva do mosquito transmissor da dengue, o Aedes
aegypti, em estabelecimento na área central de Castro. Com a descoberta, os agentes realizaram monitoramento na região próxima ao local e
encontraram mais dois focos de larva. “Não existe surto de dengue em Castro e também não temos nenhum caso da doença registrado no
município. Mas, o fato de termos encontrado larva do mosquito significa que as medidas de combate e prevenção devem ser tomadas em toda
a cidade e por todas as pessoas”, aponta a secretária municipal da Saúde, Eliana Selmer.
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Dilma discrimina o Paraná

O Paraná é a unidade da federação com menos autorizações do governo federal para realizar empréstimos ao longo da gestão Dilma
Rousseff. A revelação é do jornal Gazeta do Povo na edição desta segunda-feira, 24. O Paraná também fica em último lugar quando
é feita a proporção entre o volume de recursos das operações e os habitantes de cada estado. Nesse caso, a STN autorizou R&#036; 87 por
paranaense – 44 vezes menos do que os R&#036; 3.859 por liberados por morador do Amapá, que está no topo do ranking.
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Caramuru Basquete atropela
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O Caramuru Basquete Sub 17 feminino não poderia iniciar melhor sua participação no Campeonato Estadual Sub 17. Depois de vencer a
equipe de Ponta Grossa - NBPG/ Fundesp/ LDPG na sexta-feira (21), estreia da competição, as meninas de Castro venceram o time de São
José dos Pinhais – considerado entre os mais fortes da competição – no domingo (23), em casa, no Ginásio Douglas Pereira. No total,
nove equipes brigam pelo título masculino, e sete pela taça da competição feminina. Castro está representada no campeonato no naipe
feminino.
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Piraienses estreiam na Copa AMCG
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Castrense morre de forma acidental
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MM/Caramuru Futsal vai bem em quadrangular

A equipe Lojas MM/Caramuru Futsal participou neste final de semana do quadrangular de preparação para o Campeonato Paranaense de Futsal,
Série Prata. Apesar de ter ficado com a quarta colocação, a equipe fez boa participação avaliou o supervisor Silvano Souto Rosa.
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Lixão ainda é problema nas cidades

A preocupação com o prazo para que cidades implantem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos chegou aos Campos Gerais. No encontro
entre prefeitos de cidades da região, secretários e diretores municipais de Meio Ambiente com o secretário do Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Luiz Eduardo Cheida, realizado na segunda-feira (24) em Carambeí, ficou claro isso.
página 4

12 GOLPES DE FACA

Mulher e amante matam policial

Um crime bárbaro chamou a atenção dos moradores de Ponta Grossa e principalmente dos colegas de trabalho. O policial militar Emerson
Luís Grzesczyczen foi morto com 12 golpes de faca. Ele foi surpreendido pelo autor quando encerrava o expediente do bar, em que era
proprietário. Os responsáveis já foram presos. O executor foi o funcionário de confiança, Willian Santos da Silva, 20, a mando da amante e
esposa da vítima, Eliane de Oliveira Grzesczyczen. Ambos já estariam mantendo relações há três anos. Ela foi presa durante o velório do
marido.
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Prefeitos assinam convênio com Sanepar
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Os prefeitos de Carambeí, Osmar Blum (DEM), e de Ortigueira, Lourdes Banach (PPS), estiveram nesta segunda (24), no Palácio Iguaçu, em
reunião com o governador Beto Richa (PSDB) para assinar convênio com a Sanepar para realização de obras do sistema de abastecimento
em comunidades rurais.
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Arapoti busca novos talentos e abre cadastro
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