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Contra a Influenza

Mais de 18 mil serão vacinados

Em Castro, a campanha de vacinação contra a Influenza iniciou nesta quarta-feira (23) e deve imunizar pelo menos 80% do público-alvo,
estimado em 18.375 pessoas, até o dia 9 de maio. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde, com exceção do Centro de
Especialidades da Vila Rio Branco e Centro de Saúde da Mulher. No sábado (26), dia 'D' de vacinação, as unidades de saúde atenderão
das 8 às 17 horas. A campanha de vacinação acontece em todo País.
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Traficante é preso em Arapoti

Operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de mais um traficante em Arapoti. A ação aconteceu na última
terça-feira, 22, na rodovia PR- 239, na entrada do município. A equipe já fazia cerco para esperar a passagem do veículo Corsa, com placas
de Ventania- PR.
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68 anos de Piraí do Sul

Atletas locais hasteiam as bandeiras

As comemorações de aniversário de 68 anos da instalação da Comarca de Piraí do Sul tiveram início na manhã desta quarta-feira
(23), com a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, Paraná e do município. O ato solene aconteceu no paço municipal Ramis
Gabriel Curi, às 8 horas. O presidente da Câmara e demais vereadores da Casa representaram o poder legislativo no evento.
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EM CASTRO

Morte no 'feriadão'

Mais um assassinato foi registrado em Castro. Davi Barbosa de Almeida, de 21 anos, foi encontrado morto com três tiros nas costas. Ele estava
dentro do carro quando foi encontrado pela mãe. Familiares tentaram socorrê-lo e o encaminharam ao hospital Anna Fiorillo Menarim, mas já
estava em óbito. O crime aconteceu em frente a própria casa, na rua Afonso Celso Abraão, no Jardim Araucária 3.
página 7

Primeiro dia de greve
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Mais de 200 professores aderiram

Primeiro dia da greve em Castro mobilizou mais de 200 dos professores e servidores ligados a educação do Paraná. Dos 18 colégios do
município, 6 aderiram a greve com participação de 100% dos profissionais, entre os quais Colégio Estadual Maria Aparecida Nisgoski,
Colégio Estadual Amanda Carneiro de Mello, Escola Estadual Jardim das Araucárias, Escola Estadual Professora Matilde Baer, Colégio
Fabiana Pimentel e Colégio Estadual São Sebastião do Maracanã.
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Reinaldo participa do 'Castro que Queremos'

O prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, participou nesta quarta-feira (23), do 'Fórum Castro que queremos', promovido pelo Colégio Sesi.
“Notei que o trabalho desenvolvido com os jovens é muito interessante. Os alunos levantaram algumas das dificuldades do município,
relataram o que esperam e também apresentaram algumas propostas e ações para estes desafios. Refletir e ter este conhecimento sobre a vida
pública, a necessidade do lugar a que pertence é muito relevante", destacou o prefeito.
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Comissão de vereadores questiona obra e
custos

A Comissão de Obras e Serviços Públicos convocou reunião na quinta-feira (17) com o secretário de Infraestrutura, André Avelino de
Carvalho e Silva, para discutir a reforma e ampliação da Rodoviária de Arapoti. Além dos membros da Comissão, João Maria Bueno
Bonfim, o Chipanzé (PPS), e Vilson Soares (PSB), também estiveram presentes na reunião os vereadores Claudinei José Moreira, o
Toddynho (PTC), Marineo Ferreira (PTB), Nerilda Penna (PP), Nelson de Aguiar, o Pepe (PV), e Lelo Ulrich (PT).
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