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Ex-prefeito tinha 90 anos

O adeus ao visionário Lauro Lopes

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério Frei Mathias, o corpo do advogado, ex-prefeito e ex-vereador Dr. Lauro Lopes,
falecido na manhã de domingo (8), em Castro. Velado na Câmara Municipal, ainda na manhã de segunda-feira a vereadora Fátima Castro,
presidente da Casa de Leis, realizou sessão póstuma em homenagem ao Dr. Lauro Lopes, no Plenário da Câmara.
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Governador elogia ex-secretário

João Debiasi assume a Comunicação e
Cultura

João Evaristo Debiasi assumiu na sexta-feira (06) a Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura (SECC), após a assinatura do decreto
de nomeação pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Integrante da equipe de governo desde o ano passado, Debiasi era diretor-geral da
Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes. Este governo tem como marcas a inovação, a eficiência na gestão e a
modernização da estrutura pública para que o Estado ofereça serviços de qualidade aos paranaenses. A missão é comunicar estes
avanços para que as pessoas tenham acesso e possam se beneficiar de forma integral de obras e programas que estão sendo realizados , afirma
Debiasi.
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Em Castro

'Zona Verde' arrecadou R&#036; 232 mil em 11
meses
Levantamento feito por uma Organização Não Governamental (ONG) de Castro mostra os principais números e arrecadação,

relacionados à aplicação de notificações pelas agentes de trânsito que trabalham no Estacionamento Regulamentado (Zona Verde) do
município. A pesquisa diz respeito ao trabalho realizado entre os meses de fevereiro e dezembro de 2019, e os dados foram repassados à ONG
pela Diretoria de Segurança Pública de Castro. De acordo com o levantamento, durante o ano de 2019 foram aplicadas 13.560 notificações,
e, 1.576 delas se transformaram em altos de infração. As notificações regularizadas, ou seja, aplicadas e pagas diretamente às agentes de
trânsito totalizaram 11.984.
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Ponte é recuperada

Moradores não esperam prefeitura
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Moradores do Lajeado, região rural de Jaguariaíva, decidiram tirar do próprio bolso o dinheiro para recuperar ponte na estrada que liga a
localidade até a cidade. Nas redes sociais de grupos do município, os moradores afirmaram que o problema tinha que ser resolvido, até
porque eles não estavam conseguindo exercer o direito básico de ir e vir.
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Capacitação

Câmara promoveu 'Jogo da Eleição'

Ensinar a adolescentes e jovens estudantes os caminhos da política, mais especificamente no contexto do chamado jogo eleitoral. Foi com esse
pensamento que cerca de 40 pessoas, entre vereadores, servidores públicos municipais, professores e alunos do Ensino Médio e pessoas da
comunidade participaram, na tarde da quarta-feira (4), de uma capacitação para o Jogo da Eleição .
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Jogo fora de casa

Operário empata com o Toledo pelo Paranaense
Operário Ferroviário e Toledo se enfrentaram na tarde de domingo (8), pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense 2020. A partida aconteceu
no Estádio Germano Krüger e terminou 1 a 1. Com o resultado, o alvinegro chega a 17 pontos.
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Após abusar de filho

Homem tira a vida em cela

No final de semana, Ponta Grossa registrou mais um caso de violência envolvendo menores. A vítima, uma criança de 9 anos, o agressor, o
próprio pai, de 32 anos. O caso ganhou repercussão quando a mãe da vítima denunciou o homem para a polícia e depois expôs sobre o
caso nas redes sociais.
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Destaque de 2019

Câmara irá homenagear Luciana Dal Santos

Na quinta-feira (12), a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Castro irá realizar um jantar festivo, em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher. Na mesma ocasião, Luciane Dal Santos Marcon receberá o prêmio Empresária Destaque do Comércio
2019 .
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Região de Sengés

Droga transportada em helicóptero é
apreendida
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Projeto busca reduzir a reincidência da
violência

http://paginaum.com/news.php?item.995
Página 3/3

Página 5

Nefro planeja atendimentos e orientações
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Abandona mulher ferida e provoca outra
colisão
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Mulher é presa após ameaçar pessoas com
uma garrucha .22
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