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Tragédia em Imbituva

Três morrem carbonizados

Três pessoas morreram carbonizadas na madrugada de quinta-feira (21), em Imbituva depois que uma casa foi tomada pelas chamas. Segundo
informações da vizinhança, a residência incendiada estava sem luz e, por isto, as moradoras estavam usando velas para iluminar o local. Os
corpos de Valéria Aparecida Pereira Machado, de 22 anos, e a filha Yasmin Pereira Machado, de dois anos, foram encontradas embaixo da cama.
A irmã de Valéria, Tatiane Pereira Machado, 18 anos, foi encontrada no quarto.
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Governo promete, mas não entrega, diz
Aécio

O presidente do PSDB e pré-candidato à Presidência da República, senador Aécio Neves, afirmou nesta segunda-feira (19), em Curitiba,
que o governo federal falhou na preparação do país para a Copa do Mundo. “O que é lamentável em relação à Copa do Mundo é
que grande parte daquilo que foi prometido, nada aconteceu.
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Em Castro

Controle de Zoonoses já vacinou 129 cães

Desde que foi inaugurado, em fevereiro deste ano, pela Prefeitura Municipal de Castro, o Centro Municipal de Controle de Zoonoses já atendeu
129 cães. Atualmente, 71 animais estão no local, sendo 41 filhotes e 30 adultos. O médico veterinário responsável pelo Centro, Paulo
Henrique Geryt-ch, explica que até agora foram esterilizados 37 animais.
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Expofrísia espera público maior

De 26 a 30 de maio acontece a Exposição Agropecuária de Carambeí - Expofrísia. A edição 2014 do evento quer divulgar as
potencialidades regionais, buscando possibilidades de crescimento e desenvolvimento sustentável das atividades pecuária e agrícola, além da
promoção e valorização do comércio e da prestação de serviços locais e regionais. Para este ano, espera-se um público ainda maior
que em anos anteriores, especialmente, por englobar diversos perfis de atividades e pela abrangência crescente de parcerias que trazem novidades e
possibilidades de qualificação e negócios aos visitantes da área.
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Em Castro

Livro sobre educação para a paz é
entregue

Representantes do Instituto Mundo Melhor (IMM) estiveram em Castro para entregar exemplares do livro ‘Educação para a paz como
caminho da infância’. O material reúne mais de 30 casos de sucesso do projeto Infância Mundo Melhor. As ações foram desenvolvidas
em 40 instituições de ensino de Carambeí, Castro, Fernan-des Pinheiro, Ipiranga, Irati, Palmeira e Ponta Grossa em 2013.
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Vereador de Imbituva sofre acidente em PG

Acidente chamou a atenção dos moradores da região central de Ponta Grossa, na terça-feira (20) à noite. Quatro veículos acabaram se
envolvendo num acidente na esquina das ruas Coronel Bittencourt e Júlio de Castilho e uma pessoa ficou gravemente ferida. O vereador Rubens
Pontarolo, de Imbituva, conduzia sua caminhonete Toyota, modelo Hillux, quando foi surpreendido por um Escort.
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Mais de 9 kg de maconha apreendidos

Durante patrulhamento de rotina na região de Guaragi, os policiais militares se depararam com um Fiat Pálio em atitude suspeita. O veículo foi
abordado e nele foram encontrados mais de 9 quilos de maconha. O condutor e dois adolescentes, moradores da cidade de Irati, foram
encaminhados até a Delegacia para as providências cabíveis.
página 5

Piraí do Sul

Prefeitura investe em sinalização

Para orientar motoristas e pedestres e assim melhorar a qualidade do trânsito piraiense, a prefeitura de Piraí do Sul investiu em mais
sinalização. Serão instaladas 96 placas de sinalização de advertência e de regulamentação em várias ruas da cidade.
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