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Mobilidade urbana

Rotatórias prontas neste mês

Com 90% dos serviços concluídos, as duas rotatórias que estão sendo construídas na Avenida Prefeito Dr. Ronie Cardoso, trecho urbano da
PR-340, em Castro devem ficar prontas ainda no final deste mês. A primeira rotatória está sendo construída na avenida Bento Munhoz da
Rocha Neto, no cruzamento da PR 340 com a PR 151, e a segunda, também na PR-340, na esquina com a rua Cruz Machado.Em ambas as
rotatórias, as equipes estão trabalhando na fase final de limpeza, paisagismo e calçadas. De acordo com o engenheiro responsável pela obra
Luiz Carlos Cristo, do DER, a pavimentação deve ser totalmente concluída até o próximo dia 20.
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Denarc apreende quase meia tonelada de
maconha

Mais de 480 quilos de maconha foram apreendidos na BR-277, próximo à região de Palmeira. A droga estava numa Ecosport, com placas de
São Paulo, que furou o bloqueio policial, durante operação na rodovia. O motorista conseguiu fugir, mas no carro abandonado estavam a
droga. Ainda foi constatado que a Ecosport havia sido furtada, em 10 de maio em Florianópolis. A operação foi comandada pelos policiais
civis da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) em conjunto com agentes da Receita Federal e apoio de cães farejadores do Canil da
DENARC.
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PMDB COM PSDB

Pessuti anuncia apoio a Beto Richa

O ex-governador Orlando Pessuti (PMDB) anunciou nesta terça-feira, 17, o apoio à reeleição do governador Beto Richa (PSDB). Dessa
forma, fortalece a provável aliança com o PSDB que será definida na convenção estadual da próxima sexta-feira, 20.
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PALMEIRA

Prefeitura anuncia investimentos

Moradores da Colônia Papagaios Novos, na localidade da Vilinha, em Palmeira receberam só boas novas nesta semana. Pavimentação
poliédrica, academia popular e reforma geral da unidade de saúde estão entre as novidades anunciadas.
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SEGURANÇA

Corpo encontrado em estado de putrefação

O cadáver encontrado, na última terça-feira, em Ponta Grossa continua sem identificação. O corpo foi encontrado nos fundos de uma
residência, no Jardim Maracanã, pela própria moradora, e estava em avançado estado de decomposição. A moradora da casa da frente
encontrou o corpo. A polícia técnica esteve no local e recolheu o cadáver para ser periciado.
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Castrenses nos JEPs

Três equipes representam Castro na fase final da categoria B dos 61º JEPs - Jogos Escolares do Paraná, que iniciam sexta-feira, 20, em
Cianorte. De Castro, participam a equipe masculina de basquete do Colégio Estadual Maria Aparecida Nisgoski; a equipe feminina de basquete
do Colégio Sepam e o time masculino do Colégio Estadual Padre Nicolau Baltazar. A competição segue até o dia 28.
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Paraná foi o último a receber o Proinveste

O Governo do Paraná já pode usar os R&#036; 817 milhões do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal
(Proinveste). O dinheiro foi repassado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Banco do Brasil na
segunda-feira,16. Fomos o último Estado a receber estes recursos, mesmo assim só depois de recorrer à Justiça.
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