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Secretário sai na sexta-feira e volta na segunda
Uma série de ‘senões’ envolveram o cotidiano da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, ontem (7). E tudo por
conta da indefinição da candidatura do deputado Plauto Miró (DEM) à reeleição. O parlamentar que estava disposto a abandonar sua
cadeira na Assembleia Legislativa e trocá-la por uma de conselheiro vitalício do Tribunal de Contas do Paraná (TCE), acabou voltando atrás
e, parece, agora é candidato a deputado estadual novamente. Pela sétima vez. Seu anúncio, que aguarda oficialização, decorreu da
recondução do ex-deputado Fábio Camargo ao Tribunal de Contas do Paraná por decisão do STF, o que colocou por terra a velha
aspiração de Plauto. Enquanto isso, o secretário João Carlos Gomes (PSDB) que ocuparia a vaga que seria deixada pelo deputado democrata
– que não seria candidato à reeleição – acabou tendo que solicitar o retorno ao cargo do qual foi exonerado na sexta-feira (4).
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Acerto de contas

PIRAÍ LANÇA REFIS

Piraí do Sul - A Prefeitura de Piraí do Sul instituiu o Programa de Recuperação Fiscal do Município (REFIS), para facilitar a
regularização de débitos fazendários municipais, oriundos tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. De acordo com a Lei
2.000 de 11 de março de 2014, são considerados tributos municipais: o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); o Imposto sobre Serviços
de Quaisquer Natureza (ISS) e taxas de localização e funcionamento e saúde.
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Operário vence no sufoco e se garante

Um gol do meia Sandro, aos 40 minutos do segundo tempo, garantiu a permanência do Fantasma no grupo de elite em 2015. E lavou a alma da
torcida em Arapongas. O resultado de 2 a 1 garantiu a permanência do Operário na elite do futebol paranaense em 2015. O primeiro gol saiu no
primeito tempo e o empate dos donos da casa aconteceu no segundo. O Fantas tem agora 12 pontos ganhos e é líder.
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TIBAGI

Campanha de doação de sangue dias 14 e 15
Tibagi - O serviço social do Hospital Luiza Borba Carneiro (HLBC) através do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná

(Hemepar) promove nos dias 14 e 15 de abril a primeira etapa da campanha de doação de sangue do ano. Doadores podem comparecer das
13 às 18h30 da segunda-feira (14) e das 8 horas ao meio dia e das 13 às 16h da terça-feira (15). Na última campanha, realizada no mês de
dezembro foram coletadas 150 bolsas de sangue, comprovando a participação neste ato de amor ao próximo.
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JUSTIÇA FEDERAL

Técnicos analisam possíveis sedes

Telêmaco Borba - A implantação da Vara da Justiça Federal em Telêmaco Borba terá continuidade nesta semana. Técnicos da Justiça
Federal estarão, na terça-feira (8), no município para analisar e escolher o imóvel que vai abrigar a Vara da Justiça e na sexta-feira (11) o
juiz federal Nivaldo Brunoni se reúne com o prefeito Luiz Carlos Gibson e o secretário Geral de Gabinete Altamir Ramos para acertar os detalhes
da implantação do serviço.
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CIDADANIA PLENA

SESI incentiva seus alunos

Alunos de 1º e 2º anos do Ensino Médio do Colégio SESI (Serviço Social da Indústria) usam matérias publicadas pelo Jornal Página
Um para apontar soluções aos problemas enfrentados pelo município de Castro. De acordo com o professor de geografia e idealizador do
projeto Alessandro João Rogoski, o projeto busca incentivar o surgimento de idéias e propostas através do contato dos alunos com a
realidade local. "É mais comum vermos as propostas virem de cima; a idéia é que elas venham da análise dos problemas daqui", diz
Alessandro.
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EM PIRAÍ DO SUL

Castrenses assassinam castrense

Um grupo de Castrenses se encontrou num bailão, no final de semana em Piraí do Sul, e, depois de entrarem em conflito, uma pessoa acabou
morrendo. De acordo com o delegado Jairo Duarte Camargo, que investiga o crime. Ambos já tinham uma rixa antiga em Castro.
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DENÚNCIAS

Deputado André Vargas pede licença da
mesa da Câmara
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