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Em um ano, Presidente Fátima revoluciona a Câmara de Castro

Com os olhos nas eleições deste ano

Em uma entrevista franca e aberta, a vereadora presidente da Casa de Leis de Castro, Maria de Fátima Barth Antão Castro, sétima legisladora
em mais de 231 anos de história, e a única mulher entre treze vereadores, falou com a reportagem do Página Um News. Não se omitiou
quando perguntada sobre temas espinhosos e afirmou que está preparada para qualquer desafio, inclusive disputar a Prefeitura de Castro em 2020.
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Um dos principais acessos no interior de Carambeí

Catanduvas já ganha pavimento

Umas das obras mais esperadas pela população de Carambeí acaba de ser iniciada. Trata-se da pavimentação asfáltica da Estrada do
Catanduvas, cuja liberação de recursos ocorreu em maio de 2018.
Começamos as reuniões com o DER para alterarmos o projeto, por isso foi adiado o início da obra, que não havia sido iniciada. A ordem
de serviço foi dada para início no dia 6 de janeiro , explicou o prefeito de Carambeí, Osmar Blum.
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Secretário de interior sai

Ronald Cardoso pede exoneração

No final de 2019 a gestão do prefeito Moacyr Fadel sofreu sua primeira baixa, com o pedido de exoneração de Ronald Cardoso. O
ex-secretário estava à frente da pasta do Interior desde o início da atual gestão. Segundo Ronald, sua saída ocorreu para que pudesse cuidar
de questões particulares.
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Estrada de Palmeira

Acidente na BR-277 mata cinco da mesma
família

Cinco pessoas de uma mesma família morreram no início da tarde de quinta-feira (16), no km 199 da BR-277. Um automóvel Renault Symbol,
com placas de Foz de Iguaçu/PR, trafegava sentido Irati a Curitiba quando perdeu o controle em uma curva fechada, invadiu a pista contrária e
colidiu com um ônibus com 31 passageiros. Chovia muito na hora do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os pneus traseiros
do automóvel estavam desgastados.
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Motivados
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Atletas de Castro já pensam na São Silvestre
de 2020

Depois de mais uma corrida ao lado de cerca de outros 35 mil corredores, na São Silvestre de 2019, os 36 atletas castrenses que participaram da
prova restabelecem sua rotina normal. O dia a dia inclui treinos rotineiros e a preparação para novas competições e maratonas das quais
irão participar durante o ano. Para alguns inclusive, um dos objetivos é justamente se preparar para o dia 31 de dezembro de 2020.
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Abertas inscrições para casas de aluguel no
carnaval
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Prefeitura de Carambeí realiza leilão de
veículos
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2020 - 2023

Novos conselheiros tutelares são empossados

Os novos conselheiros tutelares de Castro foram empossados na última sexta-feira (10), em cerimônia de posse realizada no Centro da Juventude
Wallace Thadeu de Mello e Silva. Os cinco conselheiros, que foram eleitos por voto popular em outubro de 2019, irão atuar na gestão da
instituição entre os anos de 2020 e 2023.
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Prefeitura auxilia na produção de silagem
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Abertas inscrições para escolinha de futebol
Página 5

Nova tentativa de homicídio é registrada em
Castro
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