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UM ANO E DOIS MESES

Castrense avalia administração

Um ano e dois meses após assumir o comando da Prefeitura de Castro, a administração Reinaldo Cardoso é avaliada em enquete realizada
pelo Página Um. Entre análises positivas e negativas, o atual mandatário parece estar com saldo positivo. Na quarta-feira, numa auto-análise,
Reinaldo deu a si uma nota 7. A partir deste sábado, o Página Um trará em suas edições de final de semana uma enquete para mostrar o que
pensa o cidadão castrense a respeito dos mais diversos assuntos relacionados ao nosso cotidiano. Para estrear, aproveitamos a semana de
aniversário do Município, período em que governo municipal e cidadãos estiveram mais próximos por conta dos eventos comemorativos
aos 310 anos que culminaram com show pirotécnico na última quarta-feira, no Parque Lacustre.
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Ladrões morrem depois do assalto

Dois bandidos foram mortos em um confronto com a Polícia Militar. Marcos Rogério Correia de Mello, 45, e Guilherme Migliorini, 21, foram
baleados depois de terem participado de um assalto, com outras duas pessoas, na região central de Ponta Grossa. Um dos assassinados já tinha
passagem pela polícia pelos crimes de estelionato, roubo e homicídio. Em um deles, a cabeça da vítima foi pendurada próxima da ferrovia.
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Enduro Brasil

Castrenses buscam título nacional

Dez horas consecutivas de prova. Roteiro longo e exaustivo de aproximadamente 300 quilômetros numa das mais belas regiões de Santa
Catariana é o desafio dos pilotos castrenses de rali que buscam o título do 2º Enduro Brasil de Regularidade que termina hoje.
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Corrida Rústica reuniu 910 atletas

A Secretaria Municipal de Esporte de Castro divulgou os resultados da 2ª Corrida Rústica, promovida no domingo (16), em comemoração
aos 310 anos de Castro. A prova, patrocinada pela Cargill, distribuiu um total de R&#036; 9.500 em prêmios. Foram ofertados troféus para os
quatro primeiros colocados de todas as categorias, além de medalhas para todos os participantes inscritos na corrida. No total, inscreveram-se 910
atletas para a competição. Atletas de Castro e de todo Paraná participaram da prova, que marcou também a presença de corredoras do
Estado de São Paulo e Santa Catarina.
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Ônibus escolar tomba na PR 151

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na última quinta-feira, na PR-151, próximo ao Tronco. Um ônibus escolar colidiu com
um caminhão e acabou tombando, parando sobre o canteiro central. Apenas o motorista estava dentro do transporte. Ele foi retirado por terceiros e
encaminhado para o hospital. Já o motorista do caminhão sofreu ferimentos moderados. Por causa do acidente, o trânsito ficou em meia pista
por aproximadamente 40 minutos.
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Vereadores mostram trabalho em Castro

Continua baixa a participação do público nas sessões da Câmara Municipal. Os vereadores, no entanto, continuam mostrando trabalho.
Destaque-se a proposta que busca a criação de lei que isentaria pessoas portadoras de câncer do pagamento do IPTU. Na sessão de
5ª-feira, foram aprovados projeto de lei com emendas em segunda discussão.
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PRF e PM apreendem 28 quilos de crack

Ao tentar salvar o irmão e tentar acabar com uma briga, Eliane Aparecida Gomes, de 22 anos, foi morta com um tiro na cabeça, no sábado
(27), no bairro Poço Grande. Segundo relato do irmão da vítima à PM, o autor do disparo estava mirando nele, mas a jovem entrou na frente
e acabou alvejada. A Polícia Civil já ouviu algumas testemunhas, mas não divulgou maiores informações para garantir o sucesso nas
investigações.
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COLÉGIO SESI

Alunos e professores pelo bem estar da
população

A Feira da Família Castrense que integrou as festividades de aniversário do Município de Castro superou-se e projetos dos alunos do
Colégio SESI (Serviço Social da Indústria) continuam dando o que falar. Durante a feira os alunos apresentaram maquetes de modelos
atômicos e um robô. Os projetos resultaram dos encontros realizados na oficina 'Castro Que Queremos', desenvolvida por alunos e professores.
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