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Opção para quem não tem emprego formal

Venda de Pinhão fortalece renda

Além de ser um dos frutos prediletos da gralha azul e de servir de alimento para diversas especies da fauna brasileira, o pinhão - fruto da
árvore símbolo do Paraná, também vai muito bem na alimentação humana. Seja nas sopas, nas farofas, nos tradicionais entreveros ou
ainda,simplesmente cozido ou assado, como aperitivo ou até refeição principal, ele é bastante apreciado. Mas não é apenas nos
apetitosos pratos de outono e de inverno que essa iguaria faz a diferença. O pinhão, cuja época de colheita tão esperada pelos paranaenses,
começou no dia 1° de abril, é também uma importante fonte de renda para diversas famílias do estado.
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73 anos do 5º Esquadrão

600 pessoas marcam presença no aniversário
Cerca de 600 pessoas prestigiaram a comemoração de aniversário do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, realizada na manhã de

sábado (6). A cerimônia, alusiva aos 73 anos da subunidade, foi presidida pelo General Alcides Valerino de Faria Junior, comandante da 5ª
Brigada de Cavalaria Blindada de Ponta Grossa. Além dele, comandantes de Organizações Militares de Castro e da região, a deputada
federal Aline Sleutjes e o deputado estadual subtenente Everton, também estavam presentes.
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Carambeí

885 tomaram vacina no sábado

A Secretaria Municipal de Saúde intensificou no sábado (6) a vacinação contra a Febre Amarela nas Unidades Básicas de Saúde Nova
Holanda, Catanduva e ainda equipes volantes na vila Esperança e PR151.
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'Ordem do Bicentenário'

Ilustres condecorados

Para homenagear pessoas que se distinguiram pela notoriedade do saber ou por serviços relevantes prestados ao município de Palmeira, a
Prefeitura Municipal realizou na noite de quinta-feira (4) a entrega de títulos da 'Ordem do Bicentenário', com a chancela do Instituto Histórico
e Geográfico de Palmeira (IHGP).
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Decreto regulamenta

Presos terão que pagar suas tornozeleiras
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O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou decreto que regulamenta no Paraná a obrigatoriedade de os presos pagarem pelas tornozeleiras
eletrônicas ou por eventuais despesas decorrentes de reparo ou manutenção dos aparelhos. No Estado, cerca de 7 mil apenados que cometeram
crimes de menor potencial ofensivo utilizam os equipamentos. O decreto foi assinado na quinta-feira (4).
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PMs recuperam dois carros e desvendam caso
Equipe composta pelo tenente Muleta, sgt Edna, Cabo Wesley e sd Sidnei, após receberem informação de que em uma uma chácara

próxima ao Paloma Drinks estaria escondido um veículo Gol branco com alerta de furto, deslocou-se até o Bairro Santo Antônio. Na
ação, outro crime foi desvendado.
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Obra aguardada

Novo Paço Municipal inicia após feriado de
Páscoa

A Prefeitura de Carambeí emitiu, nesta segunda-feira (08), a ordem de serviço para a construção do Paço Municipal. Representante da
Empreiteira Primordial, responsável pela obra, anunciou que após o feriado de Páscoa iniciam os trabalhos. No dia 29 de março o governador
do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior assinou a homologação da licitação.
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Em Castro

Espetáculo da Paixão chega a 29ª
edição

Perto de completar três décadas, o grupo de jovens da paróquia de São Judas Tadeu, em Castro, vai encenar pela 29ª vez a Paixão,
Morte e Ressureição de Cristo. O espetáculo, que já se tornou uma tradição durante a Semana Santa, irá acontecer no feriado católico
de sexta-feira (19), no ginásio de esportes padre José Pagnacco, na vila Santa Cruz, a partir das 20 horas.
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Com exposições

Biblioteca de Tibagi comemora Semana
Monteiro Lobato
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Segurança

Civil prende suspeito de feminicídio em janeiro
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Aliel faz palestra sobre Reforma da Previdência
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Homem vai ao culto religioso e tem seu carro
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roubado
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Machão agride mulher e foge com o carro da
vítima
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Idosa flagra ladrões em sua casa e pede socorro
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