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Fiscalização
TCE irá realizar ‘pente fi no’ 
em obras paradas na região 

Política 3AEconomia 6A Economia 6A

Região tem a maior taxa 
de homicídios do Paraná

Atlas da Violência, elaborado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) coloca quatro municípios 
dos Campos Gerais entre os que apre-
sentam as maiores taxas de homicídios 
do Estado. Telêmaco Borba apresenta a 
situação mais preocupante, com índice 
de 40 mortes para cada grupo de 100 mil 
habitantes; o que representa quatro ve-
zes mais do que o tolerado pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). Em 
Ponta Grossa a taxa é de 20,44. Cidades 5A
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Prefeitura de PG já 
registrou 300 denúncias 
de imóveis com suspeita 

de focos da dengue. 
Na cidade, 20 pessoas 

já contraíram a doença.  
Cidades 5A

População 
denuncia 
focos de 
dengue 

Previsão é da 
CCR RodoNorte. Polícias 
Estadual e Federal irão 
reforçar o efetivo para 
fi scalizar motoristas e 

evitar acidentes. 
Cidades 5A

Movimento 
nas rodovias 
deve crescer 
mais de 35% 

Assalto Castro

Natural

Jovem trafegava pelas 
ruas do Cará-Cará 

quando foi abordado 
pelos bandidos. Ele foi 
amarrado, ameaçado e 
teve o carro roubado.

Cidades 4A

Operação da Polícia Civil 
resultou na prisão de um 
homem e apreensão de 
um adolescente. Ambos 

suspeitos de praticar 
crimes na cidade. 

Cidades 5A

Terreno, localizado no 
entorno do Parque 
Estadual de Vila Velha, 
foi transformado em 
Reserva Particular do 
Patrimônio Natural. 

Jorge Luis Martins 
(foto) vai contar sua 
história de vida em 
série de encontros. 

ImpostoBalanço

Dos 20.501 contribuintes da região 
que já declararam, mais de 15 mil 
têm direito a restituir valores, o que 
representa cerca de 73% do total. 

Calendário ofi cial das restituição ainda 
não foi divulgado pela Receita Federal. 

Novo levantamento do Cadastro 
Geral dos Empregados e 

Desempregados mostra que o setor 
comercial é o que mais vem sofrendo 
com a crise econômica. País registrou 

o pior desempenho em 25 anos. 

Receita já analisa 
declarações do ‘IR’

Comércio fecha 235 
postos de trabalho 

Rapaz vive 
momentos 
de horror 

Civil detém 
jovens por 

assaltos 

Área em PG é 
transformada 
em reserva 

Escritor que 
viveu 20 anos 
nas ruas fará 
palestras em 
Ponta Grossa

Decisão
Operário entra 
em semana de 
‘vida ou morte’

Esportes 7A

Política 3A

Empresa que 
venceu a licitação 
para conclusão da 

construção da Arena 
Esportiva Multiuso 

terá seis meses para 
entregar o serviço. 

Obras da Arena 
têm novo prazo 
para conclusão

FORÇAS DE SEGURANÇA REALIZAM OPERAÇÃO PARA COMBATER VIOLÊNCIA Cidades 4A

Começou a Feira do PeixeComeçou a Feira do Peixe
Segue até sexta-feira, no Parque Ambiental de Ponta Grossa, a 

12ª edição da Feira do Peixe. Estimativa é de que 25 mil pessoas 
passem pelo evento que está comercializando cinco espécies de peixe, 

além de produtos artesanais e frutos do mar.  Economia 6A
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