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Hospital ganhará reforma no telhado
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SEGURANÇA

DENARC apreende 270 kg de maconha
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SEGURANÇA

Quadrilha é presa tentando roubar caixa
eletrônico
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MM MERCADOMÓVEIS

Caramuru Futsal ganha patrocínio de peso

A Associação Caramuru Esportes Castro, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, promoverá nesta sexta-feira (14), às 19 horas, em
evento no 'Estação Café De Molen', no Memorial da Imigração Holandesa, solenidade de lançamento da equipe Lojas MM/Caramuru
Futsal 2014, que representará Castro na Série Prata do Campeonato Paranaense neste ano. O MM é uma empresa de nome forte que vai
somar com o desenvolvimento deste trabalho, junto com empresas que acreditaram e apoiam o projeto desde o seu início, no ano passado ,
destaca o secretário municipal de Esporte, Antenor Telles. Para Marcio Pauliki, superintendente da Lojas MM, o talento e a dedicação dos
atletas foram fatores decisivos para que a empresa firmasse a parceria. Não somos apenas patrocinadores, somos parceiros de toda a estrutura
da Caramuru. Vamos usar a equipe para levar o nome de Castro para o Paraná e para o país , destacou.
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Irmã e cunhado encomendaram

A Polícia Civil já tem os três responsáveis pela morte de José Osmar Galvão, 26, assassinado no último sábado em Ipiranga. O
enteado, Michel da Rosa, teria executado o rapaz a pedido da própria irmã da vítima, Janaína Galvão, e do namorado, Silvio Ney Antunes.
O crime foi encomendado para que José não atrapalhasse os negócios ilícitos do cunhado. A princípio, o crime teria sido motivado por
uma venda de carro mal resolvida. Os criminosos foram apresentados, durante a tarde de ontem (12) em Ponta Grossa e seguem no presídio
Hildebrando de Souza, aguardando decisão judicial.
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Fecomércio

Empresária de Castro será premiada

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, por meio da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná (CMEG) realiza no
dia 17 de março, em Foz do Iguaçu, o evento Mulher Empreendedora, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março.
Vilmari de Fátima Simão (ao centro) será uma das mulheres premiadas.
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REGIÃO

CCR Rodonorte alerta para lentidão

Foram iniciadas nesta quarta-feira obras na ponte do Rio Botuquara, no trecho da BR 376 entre Curitiba e o Interior do estado. A concessionária
de rodovias CCR RodoNorte alerta para que os motoristas fiquem atentos à sinalização e trafeguem em baixa velocidade pelo local. Em outros
momentos do dia, o trânsito poderá apresentar lentidão.
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Vereadores apresentam emendas a projeto de lei
A Câmara Municipal de Castro realizou na tarde desta quarta-feira, 12, às 14 horas, a segunda sessão ordinária do mês de março.Em

plenário foram aprovados após turno único dois requerimentos de autoria dos parlamentares. O vereador Luiz Cezar Canha Ferreira (PSC)
apresenta solicitação de informações ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer sobre vendas de horários em campos e ginásios. O
vereador Antonio Sirlei Alves da Silva (DEM), por sua vez, solicita ao Prefeito Municipal informações referentes ao portal localizado no trevo
do acesso principal à cidade. Estas duas proposições foram aprovadas por unanimidade.
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LOCAL

Sicredi Castro reúne mais de 150 associados

Mais de 150 pessoas, entre gerentes, colaboradores e associados participaram da reunião deliberativa da Cooperativa Sicredi realizada na última
segunda-feira. O encontro foi realizado para prestação de contas de resultados referente ao fechamento do ano de 2013 e devolução de
sobras aos associados.
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Inscrições para Corrida Rústica encerram
hoje
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Piraienses participam de Torneio Internacional
de Xadrez
Os enxadristas piraienses Maurides Júnior e Sérgio Busquete participaram, de 06 a 09 de março, da 13.ª edição do Torneio Aberto

Internacional de Caxias do Sul, com a participação de 383 enxadristas de vários países do mundo, entre eles Noruega, Dinamarca, Holanda,
Itália, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Sérvia. A organização do evento coube à Associação Caxiense de
Xadrez, entidade muito bem coordenada pelo presidente, André Ricardo Boff, que desde 1992 tem realizados eventos surpreendentes para os
amantes da modalidade.
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