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Indicativo de greve em Carambeí

Parque de Máquinas ameaça cruzar os
braços

Em 15 meses, o atual governo municipal de Carambeí garantiu para o funcionalismo público um ganho real de 3,7% contra 6,7% concedido nos
últimos 8 anos que antecederam a gestão de Osmar Blum. É algo que pouca gente parece estar levando em consideração em Carambeí
onde o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindserv) anunciou para hoje um indicativo de greve. O prefeito nega veementemente que
tenha feito tal promessa porque “sabemos que existe lei que limita o aumento”. O Sindserv já afirmou que com ou sem adesão de outros
setores do funcionalismo, o Parque de Máquinas vai paralisar totalmente suas atividades. De braços cruzados, os servidores prometem mais
movimento pela frente.
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Em menos de 20 dias em Carambeí

Terceiro assassinato

Carambeí registrou o quarto assassinato do ano, neste final de semana. O jovem Valdeci Leal Marcondes, de 25 anos, foi morto na Avenida das
Flores, no Bairro Horizonte. O carro em que estava foi atingido por seis tiros e, destes, dois lhe acertaram. As balas acertaram a cabeça e o tórax
da vítima. O delegado afirmou que as investigações já estão bem adiantadas, mas prefere não revelar a identidade do autor para não
atrapalhar as investigações.
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CASTRO

'Diabo loiro' é morto com um tiro durante
briga
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Paranaense

Operário vence e já é lider do quadrangular

Com vitória de 3 a 1 sobre o Cianorte, o Operário Ferroviário de Ponta Grossa segue firme na luta pela permanência na elite do Paranaense.
Com os resultados da rodada, o Fantasma é o primeiro colocado no Quadran-gular do Descenso e, caso o campeonato acabasse agora, estaria
garantido na primeira divisão de 2015.
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SEQUESTRO

Filho do prefeito de Reserva, José Carlos Vosniak, sequestrado no último domingo, foi encontrado ontem (28) na região de Dourados, no
Mato Grosso. Ele foi amarrado pelos criminosos, mas conseguiu se soltar e pedir ajuda. Um dos carros que participou do sequestro se envolveu num
acidente de trânsito e acabou sendo flagrado por policiais. Uma pessoa já foi presa.
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CARAMURU
Placar de 11 a 02 em favor da equipe MM / Caramuru Futsal marcou a estreia da equipe na 4ª Copa AMCG de Futsal. A primeira partida oficial
do grupo em 2014 foi na casa do adversário, em Ipiranga, no sábado (29), as 20h30. O próximo confronto da equipe MM / Caramuru Futsal
pela Copa AMCG será no sábado (5), às 19h30, contra o time de São João do Triunfo, em casa.
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SEGURANÇA

Casal é atropelado por trem

No sábado (29), um casal foi atropelado por trem, na linha férrea da Vila Margarida. Segundo informações, ambos estariam bebendo pouco
antes do acidente e, fortemente, sob efeito do álcool.
página 7

Lios Clube promove VI Feira de Flores

O Lions Clube de Monte Alegre promove de 03 a 06 de abril, na Casa da Cultura, a VI Feira de Flores, diretamente de Holambra para Telêmaco
Borba.“De acordo com a presidente do Lions, Cintia Lemr, a ação objetiva promover o cultivo de flores e plantas, como um hábito
saudável, e acima de tudo auxiliar o clube em suas ações sociais.
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CINCO MUNICÍPIOS

Conselhos Tutelares recebem carro

Conselho Tutelar de Castro, assim como Carambeí, Arapoti, São João do Triunfoe Antonio Olinto, receberam hoje um veículo e um kit com
computadores, impressora, refrigerador e bebedouro. As doações foram conquistadas pelo deputado estadual Sandro Alex, através de emenda
parlamentar e vem atender à pedidos do Município. A solenidade de entrega das chaves contou com a presença dos prefeitos municipais, que
destacaram a importância da doação para o desenvolvimento do trabalho dos profissionais do Conselho. páginas 3 e 4
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Município quer implantar internet popular

As Prefeituras de Castro e Tibagi adotaram a redução da jornada de trabalho. Em Castro, passará a ser das 12 às 18 horas já a partir de 11
para os serviços de saúde, educação e segurança. Em Tibagi o horário também passará a ser feito das 12 às 18 horas,
ininterruptamente, mas a medida passa a valer a partir de 4 de novembro, em todas as repartições municipais.
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