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COM INVESTIMENTOS DE R&#036; 60 MILHÕES

Moinho de trigo será inaugurado

Será inaugurado em Ponta Grossa, nesta sexta-feira, 06, às 14 horas, o mais moderno moinho de trigo do Brasil, na presença de autoridades
locais e regionais, além do governador do Estado, Beto Richa. A obra que teve início em abril de 2013, contou com um investimento de
aproximadamente 60 milhões de reais e foi idealizada pelas cooperativas Batavo (50%), Castrolanda (27%) e Capal (23%). Com área de 10 mil
metros quadrados, o moinho que possui alta tecnologia em equipamentos, além de modernas técnicas de gestão e processos, terá capacidade
inicial de produção de 400 toneladas/dia e um consumo de 120 mil toneladas ano de trigo até 2015. Seu objetivo é atender às indústrias
de massas, panificação e biscoitos, com grande diversidade de blends da mais alta qualidade e padronização.
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Em Carambeí

Caminhoneiro é encontrado morto

O caminhoneiro Walmir José Zanotto, de 60 anos, foi morto a golpes de faca em Carambeí. Segundo informações do delegado Marcus
Vinicius Sebastião, a vítima foi vista pela última vez algumas horas antes do ocorrido. Walmir teria ido até o posto para lavar o veículo
quando saiu em direção à churrascaria e não retornou. Pela manhã, o corpo foi encontrado por duas pessoas.
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Câmara de Piraí do Sul debate castração
de animais
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Homem usa barra de ferro para matar namorada
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LOCAL

'Amigo dos Amigos' doa 125 cobertores

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Amigo dos Amigos fez doação de cobertas à Secretaria Municipal da Família e
Desenvolvimento Social. A entrega de 125 acolchoados foi feita ao prefeito Reinaldo Cardoso e à secretária municipal da Família e
Desenvolvimento Social, Ludiele Marcowicz, na noite de terça-feira (03). Participaram também os secretários municipais de Governo,
Ricardo Cardoso Filho e o de Esporte, Antenor Telles.
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Bastidores

Osmar Blum assume AMCG na sexta-feira
Toma posse nesta sexta-feira, 6, às 17 horas, em Carambeí, a nova diretoria da Associação dos Municípios dos Campos Gerais.

“Sinto-me honrado de os prefeitos da região terem confiado em mim para ocupar este cargo à frente da Associação”, destacou Osmar
Blum, prefeito de Carambeí que presidirá a entidade.
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Policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) prenderam um casal com elevada quantidade de drogas em Ponta Grossa.
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Página Um é o mais lido pelo 15º ano

O Página Um é eleito pelo 15º ano consecutivo o impresso mais lido de Castro. O resultado é fruto de pesquisa de opinião pública
realizada pela empresa Impacto Produções, Pesquisas e Eventos junto ao comércio, residências centrais e bairros do município. Além
do Página Um, serão premiadas a jornalista Carla Ticiane (editoria de Segurança) e a colunista Márcia Ferraz.
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EXPOFRÍSIA 2014 FOI SUCESSO
ABSOLUTO
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Política

Richa lança sistema de gestão ambiental

O governador Beto Richa apresentou nesta terça-feira (3) o 1º Sistema de Gestão Ambiental (SGA) do Estado do Paraná. No encontro,
realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba, foram apresentadas as duas novas ferramentas que já estão aptas a funcionar: o Monitoramento
online da qualidade da qualidade do ar e o Módulo de Restauração, que mapeia a recomposição florestal do Estado.
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