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Chapa única

AMCG será presidida por Osmar Blum

Já era esperado. Só uma chapa foi confirmada e será aclamada na eleição para o comando da Associação dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG) programada para a próxima sexta-feira (16). Segundo a entidade, o prazo finalizou às 17 horas desta sexta-feira e somente a
chapa encabeçada pelo prefeito do município de Carambeí, Osmar Blum (DEM), foi inscrita. Na composição constam os nomes do
prefeito de Ipiranga, Roger Selski (PR), como vice-presidente; o prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki (PSC), como tesoureiro; e a prefeita de
Ortigueira, Lourdes Banach (PPS), como secretária.
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Denúncia

Hospital sofre com problemas

Há pouco mais de cinco meses no comando da administração do Hospital Municipal 'Anna Fiorillo Menarim', o Instituto Daxa é alvo de
polêmicas. E esta não é a primeira vez. Em fevereiro a empresa já foi acusada por funcionários, que ameaçavam greve, por falta de
pagamento de salários. Desta vez, as denúncias remetem ao atraso de salário dos médicos. A categoria só recebeu o mês equivalente a
janeiro. A demora no pagamento de salários está afetando diretamente o atendimento à população.
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Dia das Mães

Uma data inesquecível

Dia das mães. A data que depois do Natal mais movimenta o comércio em diversos setores é também oportunidade perfeita para
homenagear e reconhecer o carinho e a dedicação de uma das mais fundamentais peças de nossa existência.
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ABB em Castro

Um encontro no Moinho da Castrolanda, reuniu na noite de quinta-feira, 8, industriários, empresários e eletricistas autônomos de Castro que
participaram da palestra com o engenheiro de aplicação Sérgio Souza Prestes, da ABB- empresa multinacional com sede em Zurique, na
Suíça.
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PAULIKI REFORÇA LAÇOS

A Caravana percorreu na terça-feira (6) e quarta-feira (7), as cidades de Palmeira, Prudentópolis, Irati, Rio Azul e Rebouças, onde o
coordenador regional do PDT dos Campos Gerais e pré-candidato a deputado estadual Marcio Pauliki (PDT), esteve reunido lideranças
políticas, empresarias e comunitárias.
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AUTOMÓVEL

Volkswagem lança série Seleção

Às portas do Brasil sediar pela segunda vez uma Copa do Mundo de Futebol e apostando na exclusividade que o consumidor terá, a Volksvagen
lançou a série Seleção. Na prática, a nova série exibe adereços estéticos como faixas laterais com o número 10 – camisa usada
pelos grandes craques do esporte.
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Mãe deixa menores em casa e vai à festa

As policiais Civil e Militar de Castro prenderam nesta madrugada de sexta-feira uma mulher de 30 anos, acusada de deixar os filhos pequenos
sozinhos em casa. As crianças de um ano e meio e quatro anos foram deixadas para que a mãe pudesse ir à uma festa. Quando retornou à
casa, Joceleia A. Ferreira constatou que os menores não estavam e foi até a delegacia prestar queixa, quando foi detida por abandono de
incapaz.
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População pode denunciar
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Castro sedia de 9 a 11 Gran Prix de Voleibol
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Paraná tem hoje 7,8 milhões de eleitores
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5º Esquadrão comemora o Dia da Cavalaria
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MM / Caramuru Futsal quer a primeira vitória
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