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Outro final de semana violento

Seis morrem na região

Uma pessoa morreu em Castro neste final de semana vítima de acidente de trânsito. A tragédia foi registrada no sábado, na rua Pedro Canha
Salgado, na região do Canta Galo. A vítima foi encaminhada para o hospital Anna Menarim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas
depois. Outras duas pessoas morreram na região vítimas de acidente de trânsito, sendo em Ponta Grossa. Todos os corpos foram
encaminhados ao IML de Ponta Grossa. Ao total, foram seis mortes violentas registradas na região dos Campos Gerais nos últimos três dias.
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EM TIBAGI

'Família na Praça' reúne comunidade
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Federação premia atletas castrenses

Os castrenses Virginia Rabbers, atleta destaque do Campeonato Estadual Sub-13; Laura Pires, cestinha do Campeonato Estadual Sub-14, e Mateus
Henrique Diniz, cestinha do Campeonato Estadual Sub-12 estiveram entre os homenageados na nona Prêmio Destaque 2013, promovido pela
Federação Paranaense de Basketball (FPRB), na última sexta-feira (11). O Prêmio, que reconhece atletas, apoiadores e destaques do basquete
paranaense, lotou o teatro do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.
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Encontro discute recursos do Turismo

Carambeí que pertence ao mapa da Estância Regional de Turismo, participa no dia 16 do encontro com Juliana Vosnika,
presidente da Paraná Turismo, que irá abordar a aplicação de recurso provenientes do Ministério do Turismo que serão
destinados as cidades que integram o mapa da regionalização.
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VOLEI SUB-18

Sepam/Caramuru venceu todos os confrontos

A equipe Sepam/Caramuru Vôlei Castro fez uma bela estreia no Campeonato Estadual Sub-18 (Juventude) Masculino e venceu as quatro partidas
na primeira etapa da competição, realizada em Umuarama, entre sexta-feira e domingo (11 e 13). Além de Castro, a equipe
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Maringá/Uningá também venceu todos os seus compromissos e, assim, ambas lideram a competição com folga sobre o terceiro colocado.
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Campeão do Torneio da morte

Fantasma se despede do Paranaense com
'vitória'

Para a equipe pontagrossense, a partida de despedida do Paranaense era somente para cumprir tabela, mesmo assim, o encerramento foi com gosto
de vitória para o Fantasma. Com a permanência garantida na elite do Paranaense 2015, desde a vitória sobre o Arapongas, o time enfrentou a
equipe do Oeste do Estado no domingo (13) e venceu por 2 a 0. A partida foi no Estádio Germano Krüger, às 16 horas e contou com uma
série de jogadores oriundos da base alvinegra.
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MM/Caramuru Futsal empata com o Palmeira

Lojas MM/Caramuru Futsal empata com a equipe de Palmeira em rodada valendo pela 4ª Copa AMCG de Futsal. A partida foi na casa do
adversário e terminou em 1 a 1. O gol castrense foi marcado pelo ala Eder, que voltou de recente contusão. A equipe de Castro estava completa,
mas segundo o supervisor da equipe, Silvano Souto Rosa, o jogo foi marcado por péssima qualidade técnica, apresentada pelas duas equipes e
principalmente pela equipe castrense.
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Varejo Mais

Sebrae lança nova edição em Castro

O Sebrae/PR e o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR lançam neste dia 15, às 19 horas, em Castro, a nova edição do Programa Varejo Mais
– Mais Vendas Mais Competitividade. O evento acontece no Hotel Buganville e terá palestra de lançamento com o tema “O sucesso da
mulher no comércio varejista”, com a consultora e palestrante Sandra Hauagge. O Programa conta com a parceria da Câmara da Mulher
Empreendedora e Gestora de Negócios de Castro.
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Cubanos

Mais de 295 médicos no Paraná

O Programa Mais Médicos leva mais 295 profissionais para reforçar o atendimento em atenção básica no Paraná. Com a chegada deste
novo grupo, o estado passa a ter 100% da sua demanda atendida pela iniciativa do governo federal, o equivalente a 770 médicos. A atuação
desses profissionais impacta na assistência de 2,6 milhões de pessoas. Nesta segunda-feira (14), o ministro da Saúde, Arthur Chioro, recebeu os
médicos em Curitiba (PR). Em todo o país, mais de 3.500 médicos começam suas atividades nos municípios a partir desta semana.
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Seis veículos roubados são recuperados pela
PM
página 7

Lino Lopes é eleito presidente e assume a
Acecastro dia 25
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