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15 minutos de liberdade

Morre a bala após sair da cadeia

Um jovem de 20 anos foi morto 15 minutos após de ter deixado a cadeia de Prudentópolis. Golton Domingos Dups já estava preso há um ano,
pelo crime de roubo, e havia conseguido recentemente um alvará de soltura para responder o processo em liberdade. Outras duas pessoas
morreram em consequencia de homicídio de quarta para quinta-feira na região dos Campos gerais. Uma das mortes foi em Reserva, onde um
empresário do ramo da madeira foi assassinado e outro que morreu foi um ladrão, que se envolveu num confronto com a Polícia Militar.
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GOVERNO GARANTE E RENAULT
PRODUZIRÁ DOIS NOVOS VEÍCULOS
NO PARANÁ
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A festa da ressurreição, seus símbolismos e
tradições
Celebrada por cristãos como a festa da ressurreição de Cristo e uma das mais tradicionais comemorações, a Páscoa é também

oportunidade para confraternização entre famílias e amigos e ocasião perfeita para a tradicional troca de ovos. Saiba mais sobre as origens
dos principais símbolos desta data.
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EM PALMEIRA

Convênio garante obra

Os vereadores Arildo Santos Zaleski, Gilmar Costa, pastor Anselmo Osório, Domingos Everaldo Kuhn e o presidente da Casa, Fabiano Bishop
Cassanta, estiveram na manhã desta quinta-feira (17) na assinatura do convênio entre o Município e a Caixa Economica Federal, pelo
Programa Pró-Transporte PAC II (2ª Fase), que tem como finalidade a pavimentação asfáltica da avenida das Palmeiras, na Colônia
Francesa, que será mais uma alternativa de acesso da BR-277 à PR-151, e vice-versa, nos sentidos Irati - São João do Triunfo.
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Centro sofre com superlotação
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Inaugurado há menos de dois meses em Castro e já enfrentando superlotação, o Centro de Controle de Zoonoses vem sendo alvo de críticas
por parte da população. Um dos pontos reprovados é o fato de os animais serem devolvidos as ruas, após permanência no local. O que a
maioria dos castrenses não sabe é que o trabalho dos profissionais do Centro está exatamente de acordo com o que determina a legislação.
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Aniversário do Dia do Exército é
antecipado em Telêmaco Borba
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Copel Telecom e Acecastro lançam internet
extralarga
Bastidores - página 3

Após empate Lojas MM / Caramuru Futsal joga
dia 25
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PRF apreende quase 70 kg de maconha
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Tibagi recebe caminhão de prêmios das Lojas
MM

Dilenir de Freitas Lopes foi a grande sorteada do Caminhão de Prêmios da Lojas MM. Ela mora no interior de Tibagi e é cliente da rede de
varejo há anos. Essa é a segunda vez que a filial de Tibagi é contemplada na promoção. Móveis, eletrodomésticos e
eletroeletrônicos, totalizando 30 itens, foram entregues a ganhadora.
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