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TCE multa ex-prefeito de Ponta Grossa

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) emitiu parecer prévio pela irregularidade da prestação de contas de 2011 do
Município de Ponta Grossa, sob responsabilidade do então prefeito, Pedro Wosgrau Filho (gestão 2009-2012). A decisão, da qual cabe
recurso, foi tomada na sessão de 8 de abril da Primeira Câmara do Tribunal. As causas de irregula-ridade foram três: abertura de créditos
adicionais acima dos limites autorizados pela Câmara; remuneração de prefeito e vice superando o limite legal e existência de obras paradas
no município.
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BR 277 terá contrafluxo

Motoristas que percorrerem a BR 277 entre o Interior do Paraná e Curitiba devem redobrar a atenção. A partir desta terça-feira haverá
obras de recuperação do pavimento no Km 137, na região de São Luiz do Purunã. A RodoNorte fará as obras de manutenção em um
longo trecho de subida, em aproximadamente dois quilômetros, e por isso vai reorganizar o tráfego para facilitar a passagem dos veículos –
especialmente de caminhões. Um desvio foi construído no local, onde o fluxo deverá ficar lento.
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A céu aberto

Desfile de Modas agitou a Dr. Jorge

O 3º Desfile de Modas na rua Dr. Jorge atraiu centenas de pessoas à principal rua do comércio no sábado (3). Promovido pela Câmara da
Mulher Empreendedora de Castro, o evento contou com a parceria da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Sindicato do
Comércio Varejista de Castro (Sindicastro), Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae/PR), Sicredi e Feco-mércio - Sesc Senac-PR.
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Lojas MM/Caramuru Futsal estreia com empate
na Série Prata
MM/Caramuru Futsal estréia com empate na Série Prata. Na primeira partida do Campeonato Paranaense, a equipe castrense enfrentou o forte
time de Itaipulândia na casa do adversário. O jogo que terminou em 2 a 2 foi no último sábado (3), no Ginásio Irineu Luiz Friedrich.
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Confronto policial acaba com um morto e feridos
Um policial militar foi baleado e um bandido morto, depois do confronto no último domingo, na PR-151, próximo à avenida Presidente

Keneddy. Jonhatan Francisco de Oliveira, de 21 anos, participou de um assalto a uma boate em Ponta Grossa junto com outros dois comparsas. Os
três criminosos empreenderam fuga depois do roubo e efetuaram diversos tiros contra os policiais. A dupla também não saiu ilesa e foi
encaminhada ao hospital Santa Casa e, depois, para a 13ª Subdivisão Policial.
página 7

Seis pessoas são atacadas por abelhas

Pelo menos seis pessoas foram picadas por abelhas no centro da cidade neste final de semana. De acordo com o removedor de colméias, Marlos
Ferreira, o incidente foi causado por um apicultor que iniciou a retirada da colméia em uma residência da rua Antonio Rolim de Moura,
próximo a Prefeitura. Segundo relata o profissional, na sexta-feira (2), o apicultor, que foi contratado pelos moradores da casa onde se alojava a
colméia, já havia iniciado a atividade. Ao passar pela rua, Marlos viu alguns insetos voando e acabou socorrendo algumas crianças que
passavam pelo local.
página 5

PM apreende crack
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PMs recuperam mais veículos furtados
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Homem é encontrado morto
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Castrenses participam de seminário
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Xadrex de Piraí do Sul lidera classificação
em Telêmaco
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