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'A melhor cidadezinha do Brasil'

Tibagi em festa nos seus 142 anos

Anúncio de novas obras, inaugurações e atividades cívicas, culturais e esportivas marcam a semana festiva em comemoração aos 142 de
emancipação política do Município de Tibagi. A programação iniciou já no dia 14 e segue até o dia 23, mas o aniversário da que
foi eleita pela Revista Viagem e Turismo no ano de 2008 a melhor cidadezinha do Brasil será hoje (18).
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ESPORTE

Castrenses irão buscar título no 2º Enduro
Brasil de Regularidade

Está chegando a hora de iniciar a disputa pelos títulos de melhor piloto e navegador do rali de regularidade do País. Nos dias 21 e 22 de
março, será realizado o 2º Enduro Brasil de Regularidade e são esperadas cerca de 100 duplas de diversas regiões do Brasil, inclusive com
a participação de três castrenses. O evento dará início à temporada 2014 da Copa do Brasil de Regularidade.
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Ciclistas morrem atropelados

Dois ciclistas morreram atropelados neste final de semana, na região dos Campos Gerais. O procurador regional do Trabalho de Santa Catarina
entrou em óbito no último sábado, depois de ser atingido por um carro que vinha pela contramão. Em outro caso, Osir Antônio Gonçalves
de Castro, de 43 anos, também faleceu.
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PONTA GROSSA

Duas pessoas foram mortas em 24 horas

Duas pessoas acabaram sendo mortas em menos de 24 horas, em Ponta Grossa. A primeira vítima foi Ulisses Ricardo da Conceição, de 35
anos, morador do Lagoa Dourada. Ele estava com um grupo de amigos, quando um Renalt Clio passou efetuando disparos em sua direção. O
outro homicídio aconteceu em Vila Oficinas, na Rua Almirante Cocharone. Bruno Alexandre Cabral, vulgo negão, também morreu em
consequência de disparos com arma de fogo.
página 9

César Menotti e Fabiano é atração nos
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310 anos

Dentro da programação festiva em comemoração aos 310 anos de Castro, acontece nesta terça-feira (18), véspera de feriado municipal,
o show com a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, no Parque Lacustre. A entrada para o show é gratuita.
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Piraí do Sul quer castrar cachorros

Agentes comunitários de saúde começam, a partir desta segunda-feira (17), a promover um cadastro de cães no município, para a
implantação do projeto de castração química em cães semidomiciliados, errantes e abandonados.
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Jovem de 25 anos é morta em festa

A morte de Francieli Santos de Oliveira chocou os moradores de Castro. A jovem, de 25 anos, estava numa festa junto com amigas, no Jardim dos
Bancário, quando foi surpreendida com um tiro. O disparo veio de uma garrucha 22, de um grupo que estava brigando no estacionamento do local.
Nathanael Machado de Miranda, autor do disparo, também acabou se ferindo no joelho. Ele e outras duas pessoas foram presas e autuadas por
homicídio doloso.
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