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Dados apontam redução da criminalidade

A Polícia Militar de Castro divulgou os dados do RECOP, que é o sistema interno da corporação que registra todas as ocorrências da
cidade e região. Segundo os índices, a criminalidade no município reduziu cerca de 20% nos primeiros quatro meses deste ano em relação
ao mesmo período de 2013. As estatísticas também apontam que os horários em que a incidência de crimes são maiores é o comercial
e durante à noite. De acordo com o tenente Verner da 3ª Companhia o resultado se deve ao trabalho de prevenção desenvolvido pelo efetivo.
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Alemães fazem Festa de Ação de Graça

A alemã Felizitas Maus recebeu a equipe do Página Um e apresentou os detalhes da preparação da festa ‘Erntedankfest’, nome da Festa
de Ação de Graças pela Colheita realizada pelos alemães da Colônia Alemã Terra Nova. Neste ano ela acontece no dia 18 de maio e
conta com missa em dois idiomas, desfile de tratores antigos, apresentações do grupo folclórico ‘Sonnenstrahl’, além de almoço
típico, servido em ambiente aconchegante e em contato com a natureza.
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Beto lidera pesquisa com 48,5%

Primeira pesquisa a menos de 45 dias das convenções partidárias aponta a liderança do governador Beto Richa (PSDB) e do senador
Aécio Neves (PSDB) na disputa eleitoral de outubro. Em Londrina, levantamento do Instituto Multicultural divulgado nesta sexta-feira (16)
mostra o tucano Beto Richa na frente com 48,5%; seguido de Gleisi Hoffmann (PT) com 15,5%; Roberto Requião (PMDB), 11%; e Joel Malucelli
(PSD), com 1,5%. Para os londri-nenses, Richa venceria as eleições no primeiro turno em 5 de outubro, já que a soma dos seus adversários
diretos (Gleisi e Requião) chega a somente 16,5%.
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Ginásio reformado

Uma cerimônia simples e rápida que reuniu o prefeito Reinaldo Cardoso, secretários municipais, estudantes e parte de moradores da vila Santa
Cruz e Rosário, marcou na quinta-feira, 15, a reinauguração do ginásio de esportes 'Padre José Pagnacco'.
Em sua fala, o secretário municipal de esportes de Castro, Antenor Telles, ressaltou a importância da reabertura do ginásio.
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AMCG

Prefeitos aclamam Blum como presidente

Os quinze prefeitos presentes no processo eleitoral que escolheu a nova diretoria da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG)
aclamaram o prefeito de Carambeí, Osmar Blum, como seu novo presidente. A eleição ocorreu na tarde desta sexta-feira, 16, na sede da
entidade. A chapa encabeçada por Osmar foi a única inscrita no último dia 9 de maio. Os prefeitos de Ipiranga, Roger Selski, de Palmeira, Edir
Havrechaki, e de Ortigueira, Lurdes Banach, completam a chapa como vice-presidente, tesoureiro e secretário, respectivamente. Eles assumem no
dia 6 de junho.
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Eleições na UEPG

Sanches lidera corrida para reitor

Pesquisa realizada por um blog, comandada pelo jornalista Johnny Willian, entre os dias 12 e 16 de maio, aplicada no Campus Central e no Campus
de Uvaranas; e enquetes feitas em redes sociais e no blog do johnny, o resultado acumulado aponta para a vitória de Miguel Sanches para Reitoria
da UEPG.
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Chegou o novo Celta LT 2015

O novo Celta LT- versão 2015 lançado pela Chevrolet, já está à venda na concessionária da marca, em Castro. Anunciado oficialmente na
quinta-feira, 8, para o mercado brasileiro, de acordo com o gerente de vendas da concessionária Kugler Veículos, Reinaldo Quadros, o modelo
apresentado vem completo.
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MM/Caramuru faz jogo inaugural diante de sua
torcida
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Arma dispara acidentalmente e menino morre
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Obras da Panificadora Municipal iniciam em
junho
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