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7.554 declarações de IR

Castrenses declaram mais

O prazo para prestação de contas à Receita Federal terminou na quarta-feira (30), as 23h59. Após conclusão do recebimento tempestivo das
declarações do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF de 2014, relativas ao ano-calendário 2013 pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa divulgou o balanço do ano de 2014. Os números alcançados ficaram muito próximos
às expectativas da Receita. Os Campos Gerais, a exemplo do Estado e do País, também obteve incremento de 4% em número de declarantes
em relação a 2013, atingindo a expectativa do órgão. Em Castro, o número total de declarações chegou a 7.554, contra 7.114 do ano
anterior e 6.766 de 2012.
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MAIS DE R&#036; 109 MIL

Imbaú vai ter que devolver dinheiro

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou a devolução ao cofre do Estado de R&#036; 109.141,08, solidariamente,
pelo município de Imbaú, e o prefeito na gestão 2009-2012, Lauir de Oliveira. O motivo foi a falta de comprovação do uso desse valor,
repassado em 2011 pela Secretaria de Estado da Educação para o transporte de estudantes.
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Velocidade na Terra é transferida
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PM apreende arma e droga
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Caminhoneiros

Brasil ganha com novas regras

O deputado federal Sandro Alex disse, na quarta-feira (30), que o Brasil só tem a ganhar com a reformulação das regras da profissão de
motorista aprovada pela Câmara. A proposta (Projetos de Lei 4.246/2012 e 5.943/2013) aumenta o tempo máximo ao volante do motorista
profissional de 4 horas para 5,5 horas contínuas e altera a forma de aproveitamento do descanso obrigatório.
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Chave prata

MM/Caramuru parte para desafio no Oeste

A equipe das Lojas MM/Caramuru Futsal estréia hoje no Campeonato Paranaense de Futsal – Chave Prata. A primeira disputa será contra o
Itaipulândia Futsal, na casa do adversário, as 20h30. De acordo com o supervisor técnico do time, Silvano Souto Rosa, a equipe está bem
preparada e reserva as melhores expectativas para o jogo. “Estamos indo para conquistar a vitória”, salienta o supervisor.
página 5

RALLY DOS CAMPOS GERAIS

Ponta Grossa e Castro. Este é o próximo destino de mais de 200 pilotos e navegadores que disputam o título da temporada 2014 da Copa do
Brasil de Regularidade que acontece nos dias 23 e 24 de maio, e valerá pela segunda etapa do campeonato. Aqueles que estão na luta pelo
título de melhor dupla do Rali de Regularidade do País terão mais um desafio a superar: um roteiro de aproximadamente 250 quilômetros,
com obstáculos técnicos que farão os off-roaders suarem a camisa.
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Governo recupera estradas

O Governo do Paraná trabalha nesta primeira quinzena de maio para recuperar e conservar 5 mil quilômetros, em 110 rodovias do Estado.
Realizados por equipes contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), os serviços incluem restauração de pistas,
operações tapa-buracos, roçadas, recuperação da sinalização e recuperação total de trechos. Desde 2011, o Governo do Paraná
já investiu R&#036; 606 milhões para melhorar a malha rodoviária do Estado. Até o final deste ano, serão investidos outros R&#036; 234
milhões.
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Política

Márcio Pauliki comemora 1º de Maio com
Trabalhadores
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Segurança

Jovens dormiam tranquilamente em carro
roubado
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Três vítimas fatais

O motociclista Cléber Maia da Silva, de 26 anos, colidiu com um veículo nas proximidades da entrada do Bocaína e faleceu. Na PR-151,
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próximo à Castro, o jovem Rosimar Santos Oliveira entrou em óbito, depois que a moto que pilotava se chocou com um Astra. Lucimara
Petriaggi Ferreira Praatz também perdeu a vida ao bater em veículo.
página 7

