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Polícia age rápido

Presos assassinos de Carambeí

Duas pessoas responsáveis pelos dois homicídios que aconteceram no mês de março, em Carambéi, foram presas na manhã de ontem (2).
Anderson Nilson da Silva Lopes, 22, e Joani Gabriel Bueno Ribeiro, 20, são de grupos rivais e estão envolvidos nas mortes de Douglas Ruths,
20, e Jefferson da Silva Lopes, 22, respectivamente. A operação acabou mobilizando 14 policiais civis e militares ao total das cidades de Ponta
Grossa e Carambeí, além de quatro viaturas. O Anderson, que foi preso, era irmão do Jefferson. Segundo o delegado, as duas prisões
acabaram repercutindo positivamente no município.
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BuZum! já percorre o Paraná

Durante todo o mês de abril o BuZum!, teatro de bonecos itinerante, se apresenta em oito municípios paranaenses com a peça Filhotes do
Brasil, que mostra a proximidade existente nas relações entre pais e filhos. O ônibus, que se transforma em sala de teatro, já visitou mais de
250 escolas e ainda este ano atenderá mais de 100 mil crianças gratui-tamente.
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Segurança

Polícia prende 'Mulinha' em Castro

A Polícia Civil tirou de circulação mais um traficante bastante conhecido no município. Luiz Cesar Ferreira, 21, também chamado como
“Mulinha”, foi preso dentro de casa, na Vila Arapongas. Ele, que já teve várias passagens policiais enquanto menor de idade, foi
encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante.
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REPRESA DO ALAGADOS

Interditado trecho ferroviário

A interdição do trecho ferroviário que passa pela Represa do Alagado, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi determinada pela Justiça. A
decisão, proferida pela juíza Franciele Martins de Paula Santos Lima, acata pedido da 6.ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, por meio
de ação civil pública contra a ALL (América Latina Logística – Malha Sul). Segundo o promotor de Justiça Honorino Tremea, que
assina o procedimento, a medida se faz necessária até que a concessionária realize a substituição de todos os dormentes que se encontram
danificados ou podres.
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UM DIA DE GREVE EM CARAMBEÍ

Adesão à greve atingiu menos de 10%

Cerca de 60 servidores municipais de diversos setores paralisaram atividades durante a terça-feira (1) em Carambeí. Pela manhã, os servidores
se concentraram em frente ao Paço Municipal, onde permaneceram até às 15h30, em seguida alguns deles se dirigiram para frente do Centro
Municipal, onde se mantiveram até 00 hora da quarta-feira (2). Dos setores em greve, o maior número de participantes veio do Parque de
Máquinas, onde 100% dos trabalhadores paralisaram. Os demais vieram da educação, onde todas as cozinheiras e serventes e 50% dos
professores acabaram aderindo à greve. Participaram ainda 30% dos servidores da área da saúde e alguns motoristas. A reivindicação da
classe é em relação ao aumento salarial. Segundo Júlio Horn, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindiserv), o
prometido pelo atual prefeito Osmar Blum foi de 10%, em meados do ano passado, quando seu próprio salário teve aumento correspondente a
cerca de 40%.
página 3

Telêmaco registra o 10º homicídio no ano

O adolescente Gideão Blam dos Santos, de 17 anos, foi encontrado morto numa mata próximo ao Bairro São Francisco, em Telêmaco Borba.
Ele estava desaparecido desde o último sábado. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa (IML). Com esta, já
são 10 mortes registradas no município somente este ano.
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Foragido de penitenciária é preso
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5º Esquadrão comemora 68 anos em Castro

Sob o comando do comandante major Manuel Luis Badaraco Fagundes, o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado comemorou na quarta-feira
(2), seu 68º aniversário. A solenidade teve início às 10h30 com canções entoadas pela tropa e saudação aos presentes, feita pelo
próprio major. Logo em seguida houve entrega de certificado de ‘Amigo do Esquadrão’ a 18 cidadãos, que segundo o major têm
contribuído com a subunidade de Castro.
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Atleta castrense é talento olímpico

Laura Pires, atleta das equipes Sub 15 e Sub 17 do Caramuru Basquete está entre os 1,5 mil paranaenses que integram o programa Talento
Olímpico do Paraná (TOP 2016). Laura, o secretário municipal de Esporte, Antenor Telles e o técnico do Caramuru Basquete feminino,
Renato Oscar Cordeiro, o Pandorff, estiveram em Curitiba na segunda-feira (31), na solenidade em que o governador Beto Richa lançou a
temporada 2014 do TOP 2016. Laura é a única atleta dos Campos Gerais a receber a bolsa atleta na modalidade Basquete.
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