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Após várias reclamações de usuários

Cruz Vermelha nega negligência

A convite da diretora administrativa do Hospital Anna Fiorillo Menarim, Eliana Reynaldo, a reportagem do Página Um fez uma visita à unidade,
na quarta-feira (8). Na oportunidade, a gestora do hospital, que atualmente é administrado pela Cruz Vermelha Brasileira, apresentou ações
que estão sendo desenvolvidas por conta do aniversário de 156 anos da entidade no Brasil, e fez entrega de uma carta resposta, com
informações sobre o trabalho desenvolvido, unclusive fazendo menção à matéria publicada na semana passada.
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Falta sinalização

Colisão frontal na PR 340

Colisão violenta nas primeiras horas de quarta-feira (08), envolvendo um automóvel e um caminhão, interditou parcialmente a rodovia PR 340,
no quilômetro 197, mais 700 metros, nos dois sentidos. A motorista da caminhonete Chevrolet Montana, com placas de Toledo, L.D.F, de 31 anos,
ficou presa nas ferragens e foi socorrida pelo Siate, apresentando quadro de fratura exposta no fêmur.
Página 7

Internada no Hospital Regional

Carreta passa por cima de ciclista
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Homem pode ter passado mal

Idoso morre afogado na Prainha

Foi sepultado na manhã de quarta-feira (08), no cemitério Nossa Senhora do Rosário, em Castro, Valdomiro Carneiro, de 64 anos. Ele morreu
afogado na Prainha após cair do trapiche.
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Câmara de Castro

Reajuste para servidores é aprovado

A sessão de quarta-feira (08) da Câmara de Vereadores de Castro foi marcada pela aprovação do Projeto de Lei 45/2019 que concede
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reajuste para os servidores da Prefeitura Municipal de Castro. A proposição prevê aumento de 8,8% para os professores municipais e de 8%
para os demais funcionários do Poder Executivo. Projeto foi votado em regime de urgência.
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Leon Larocca esteve no lançamento

Revitalizaçao de estradas

O vice-prefeito Leon Larocca (DEM), acompanhado do secretário municipal de Administração Alexandre Muller, participou na manhã de
terça-feira (7), no Palácio Iguaçu, do anúncio do programa de Revitalização de Estradas.
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Reforma da Previdência

Aliel Machado é escolhido para Comissão
Especial

O deputado federal paranaense Aliel Machado (PSB) foi escolhido nesta terça-feira (7), para integrar a Comissão Especial que irá analisar a
reforma da Previdência (PEC 6/19) na Câmara dos Deputados. O colegiado será composto por 49 membros e 49 suplentes. O presidente será
o deputado Marcelo Ramos (PR-AM) e o relator será Samuel Moreira (PSDB-SP).
Página 3

Tibagi

Canoistas são recebidos por vice-prefeita

A vice-prefeita Helynez Santos Ribas recebeu no Palácio do Diamante, nesta segunda-feira (06), Allan Kauã da Silva Ferreira, André de
Paula, Anderson Moura e Vitor da Silva, que nas últimas semanas representaram Tibagi no Pan-Americano de Canoagem.
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'Medida Protetiva' cumpre mandados
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Avanço

Carambeí tem sistema de dados entre UBS
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Tibagi terá filme exibido na praça
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5º Esquadrão tem dia de comemorações
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Filho encontra pai enforcado
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