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OBRA DEMOLIDA DARÁ ESPAÇO A UMA ÁREA DE PAISAGISMO

Portal nunca mais?

Paisagismo deve substituir o antigo portal, retirado entre dezembro de 2013 e meados do mês de março, no principal acesso a PR-151. O projeto
está sendo desenvolvido pela equipe de projetos da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Público em parceria com a Secretária de
Turismo, Indústria e Comércio e deve ser executado ao longo dos próximos 60 dias. De acordo com a secretária municipal de obras, Neide
Watanabe, ainda não é possível fazer levantamento de custos.
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Intercâmbio vai treinar alunos de Castro e PG

Parceria internacional entre a Manchester United Soccer Schools (MUSS), departamento esportivo e educacional do time europeu, e o Colégio
SEPAM vai levar alunos e alunas com idade entre 8 e 17 anos de Castro e Ponta Grossa para treinar futebol nos moldes do Manchester e estudar
inglês. O Manchester United Soccer School é um programa de intercâmbio de duas semanas que consiste no treinamento de futebol e aulas
práticas e teóricas da língua inglesa promovido pelo clube inglês Manchester United para países de todo o mundo.
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APHC já organiza a Festa dos Imigrantes

A Associação Parque Histórico de Carambeí (APHC), em celebração aos 103 anos de imigração holandesa no município, está
organizando a Festa dos Imigrantes. A festividade será realizada no Parque Histórico de Carambeí (PHC). No dia 4, será realizada a noite de
integração entre as etnias que, junto com os holandeses, contribuíram para o desenvolvimento do município.
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PIRAÍ DO SUL

Quadrilha que roubava na região é presa

Polícia Civil de Piraí do Sul prendeu uma quadrilha que estava agindo na região dos Campos Gerais. O grupo era especializado em assalto nas
entradas e saídas das agências bancárias. José Claudinei Rodri-gues (50) de Curitiba, Alex Ferreira (24) Alan Ferreira (21) e José Lourival
Pereira da Luz (19) são do município de Castro. Este último, mais conhecido como “De menor”, teria en-volvimento no roubo de uma
lotérica do município.
página 5

http://paginaum.com/news.php?item.226
Página 2/2

CONSUMIDORES PAGAM O ALTO PREÇO DA ESTIAGEM

Preço do horti dispara

O alto preço das hortaliças encontradas hoje nas prateleiras dos supermercados, ainda é reflexo de uma das maiores estiagens enfrentadas pela
região. De acordo com José Joanides Penteado, comprador oficial de um supermercado local, algumas hortaliças como a alface, por exemplo,
chega a ter o valor triplicado, em relação a outras épocas. Outras como a acelga e o agrião também tiveram altas consideráveis. Já no
caso dos legumes, o pepino e o chuchu foram os vilões do preço. O pepino também chegou a ser vendido por valor três vezes maior que o
comum.
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Leite Adulterado

Procon alerta sobre suspensão

A Agência Estadual de Notícias do Paraná divulgou nota informando que a Secretaria Estadual de Saúde determinou a suspensão da venda
de dois lotes de Leite UHT integral, da marca Líder.“A medida foi tomada após o Ministério da Agricultura informar à secretaria os
números dos lotes supostamente adulterados.
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Responsáveis pela morte de empresário se
apresentam
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Bento Mossurunga recebe show do Carmo 31
Um show que promete muita paródia, imitações e diversão, apresentado pelo ator, publicitário e humorista Hallorino Junior, será
atração no Bento Mossurunga nesse sábado (29).
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