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Vídeolocadora de Castro resiste as mudanças

Há muito os estabelecimentos que trabalham com a locação de filmes e seriados eram frequentados por pessoas de todas as faixas etárias e
sociais. Em muitos locais além do serviço comercial, era oferecido também um espaço de convivência e interação entre os
interessados pela sétima arte. Ameaçadas pelo crescente cenário da pirataria, principalmente com o advento da Internet, as tradicionais lojas
resistem ao tempo e lutam para não sucumbir nos novos tempos.
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Castrense jogará basquete em Portugal
Não é só a equipe de futsal que anda se destacando em Castro, o basquete também tem motivos para se orgulhar. Umas das atletas que
compõe a equipe, Laura Pires, de 15 anos, embarcou para Portugal na manhã de quarta-feira (12), depois de receber um convite da equipe CDT,
para representar a cidade de Torres Novas. Laura, que estava defendendo o Caramuru Basquete/ Castro, já foi convocada três vezes para a
Seleção Paranaense. Convite que há dez anos não acontecia para atletas da região. Ano passado, disputou o Brasileiro Sub-15 defendendo
o Paraná, onde conseguiu o segundo lugar, e o título mais importante do seu currículo.
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CASTRO E CARAMBEÍ

Max-Lider premia os melhores

Repetindo o sucesso de anos anteriorres, o Instituto Max-Lider Pesquisas e Eventos divulgou os melhores do ano em concorrido jantar no
Restaurante Beira Rio. Era visível a satisfação dos premiados, que na noite de 6 de novembro tiveram coroado o trabalho de um ano inteiro.
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Sucessão municipal

Ronald diz que não é candidato, por hora

Cada vez com maior frequência o nome do empresário Ronald Cardoso (PPS) ocupa espaço nas conversas que envolvem a questão
sucessão municipal em 2016. Ele próprio teria sinalizado positivamente em conversas mantidas com amigos há algumas semanas, entretanto,
ao Página Um foi taxativo: "Não sou candidato neste momento, e não penso na possibilidade; talvez no próximo ano". Segundo ele, tudo
não passa de boatos.
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Motorista de caminhão morre em capotamento
José Adão Pinheiro da Lima, de 58 anos, perdeu a vida na ultima terça-feira (11) em acidente na PR-435, na famosa 'curva da Biquinha'.
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ARAPOTI

Iniciados estudos para Contorno Sul

Esta semana estiveram reunidos no gabinete do prefeito de Arapoti, Braz Rizzi, representantes das empresas Capal, Arauco e Stora Enso, os setores
de engenharia e jurídico da Prefeitura Municipal, o presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos Moreira, e o vereador Nelson Marcolino. Na
pauta, a possível implantação do Contorno Sul de Arapoti. A proposta é fazer um desvio por fora da cidade, fazendo com que os
caminhões pesados não precisem mais trafegar pela área central, diminuindo assim vários transtornos.
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Jeep Mania é atração em Tibagi

Aventura, adrenalina, paisagens bonitas e solidariedade. Esta é a mistura perfeita para a 14ª edição do Jeep Mania que acontece nos dias 15
e 16 de novembro. O encontro já se tornou uma tradição em Tibagi, e traz muitos participantes de toda a região para dois dias de motores
fortes e muita lama, e marca em Tibagi o 'Novembro Radical'.
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Guarda municipal é afastado

Em nota à imprensa, a secretária municipal de Segurança Pública, Regina Maria Vassão Iezak, informa que está acompanhando o caso de
desentendimento entre guarda municipal e a família de um adolescente. Por enquanto, o guarda municipal envolvido na denúncia foi afastado das
ruas, realizando serviços administrativos da Guarda. Segundo curiosos que estavam no local das agressões, o que mais chocou os envolvidos e
os vizinhos que presenciaram a cena, foi quando o guarda sacou uma arma de fogo a fim de intimidar as pessoas.
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Adolescente tem a cabeça esmagada

Ciclista de apenas 16 anos morreu atropelado por um carro-forte na tarde de quinta-feira (13), em Ponta Grossa. A vitima pilotava uma bicicleta
quando foi atingido.
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Caramuru Lojas MM folga na rodada
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Britânico compra réplica do DeLorean
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