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Enxugando a máquina

Richa propõe reduzir número de secretarias

O governador Beto Richa encaminhou nesta semana à Assembleia Legislativa do Paraná mensagem e anteprojeto de lei propondo a fusão da
Secretaria Estadual de Governo à Casa Civil. Com isso, o Governo do Paraná passa a ter 19 secretarias de Estado. “O governador dá
prosseguimento às medidas administrativas para garantir o enxugamento da máquina pública”, disse Cezar Silvestri, que atualmente acumula
os cargos de secretário estadual de Governo e secretário chefe da Casa Civil.
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AMCG

Oficial da ONU falará aos prefeitos
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Segurança

Homem de 65 anos morre atropelado
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Piraí do Sul

Preso acusado de matar rapaz que apartou briga
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Vereador diz que não foi perseguido

O vereador de Arapoti, Wesley Carneiro Ulrich (PT), mais conhecido como Lelo, encaminhou ao Página Um uma carta esclarecendo alguns
acontecimentos, em que foi envolvido, e publicado na edição do último dia 17. Na ocasião, conforme informações da polícia, o carro
em que estava o parlamentar foi alvo de perseguição e, que só parou, após ser atingido com dois tiros. Segundo o vereador, nunca houve
qualquer perseguição ou resistência a abordagem. Ele e a outra pessoa, que estava no carro, compareceram à delegacia para prestar
esclarecimentos.
página 7

http://paginaum.com/news.php?item.239
Página 2/3

LOCAL

Altos preços assustam consumidores

Preço do combustível chega a R&#036; 3,28 em Castro e assusta consumidores. O vilão dos preços é a gasolina aditiva. A mais barata
custa hoje R&#036; 2,98 e a mais cara R&#036; 3,28. O alto preço surpreende tanto que alguns clientes até deixam de abastecer.
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Marcha para Jesus reuniu 'Todos pela Paz'
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Presidente do PSL convida Herculano a sair
deputado

Na última quarta-feira à noite, o deputado estadual e presidente do Partido Social Liberal (PSL), Adelino Ribeiro da Silva reuniu-se com a
cúpula da agremiação em Castro. Na ocasião, vários assuntos político-partidários envolveram o presidente do PSL castren-se, Ricardo
Cardoso Filho; o presidente da Câmara Municipal, vereador Herculano da Silva; o vereador Itari Cropolato, e os suplentes Pedro Santiago e Cesar
Lazarini.
página 3

Segurança

Policiais investigam sumiço de adolescente

Continua desaparecido o adolescente de 17 anos, que saiu de casa no último domingo, em Telêmaco Borba, e não voltou. Paulo Alessandro
Vieira, mais conhecido como Paulinho saiu para ir numa festa na cidade de Figueira e não entrou mais em contato com os familiares.
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Segurança

Operação aprende R&#036; 280 mil em
contrabando

Entre os dias 23 e 24 de abril 20 colaboradores da Receita Federal e do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico
(DENARC) efetuaram operação de combate ao contrabando e descaminho na Rodovia BR-373, proximidades do município de Imbituva.
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Em cota única

Prefeitura dilata prazo para pagar o IPTU

A Prefeitura Municipal de Castro prorrogou para quarta-feira (30) o prazo final para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em
cota única, com desconto de 5% sobre o valor do imposto. O decreto de prorrogação foi publicado na edição desta quinta-feira (24) do
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Diário Oficial Eletrônico do Município de Castro. O secretário municipal de Fazenda, João Aparecido Marin, explica que a medida foi
tomada em função do atraso na confecção dos carnês.
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Menores são pegos com 200 pedras de crack
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