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Fique em casa que ele vai embora
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha
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Medo faz colégios suspenderem aulas e concurso ser adiado

'Coronavírus' cancela eventos
de aniversário em três cidades

Há três semanas o coronavírus era só uma ameaça distante para os brasileiros, como tantas outras, chegava a afetar os negócios, algumas
viagens pontuais, e a rotina de brasileiros que vivem no exterior, porém, ainda não havia chego assim tão perto de quem está deste lado das
fronteiras. No dia 25 de fevereiro, no entanto, o primeiro caso de uma pessoa infectada foi notificado aqui no país. No dia seguinte o Ministério
da Saúde confirmou que um brasileiro havia contraído o Covid-19. Isso há exatos 19 dias, e desde então, esse número não para de crescer,
até na tarde de segunda-feira (16), quando 234 casos já haviam sido registrados, sendo que oito deles estão no Paraná, além disso, outros
dois mil pacientes estavam sendo monitorados por suspeita da doença.
O vírus, que inicialmente era uma preocupação para a Ásia, e mais tarde para a Europa, agora já tem diversos infectados na América,
está presente e atuante no Brasil, e, chega cada vez mais perto da rotina de uma grande parte da população. Inclusive, para evitar a sua
propagação, prefeituras de Castro, e da região, cancelaram as festividades de aniversário das cidades, que aconteceriam a partir dessa semana
e nos próximos dias. A medida já foi tomada em Castro, Tibagi e Telêmaco Borba.
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Em tempos de coronavírus
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Paraná adota ações e reforça controle

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou uma série de medidas que estão sendo adotadas pelo Estado para reforçar os cuidados
contra a proliferação do coronavírus no Paraná. O decreto estadual assinado na segunda-feira (16) é focado na prevenção e busca
atenuar a disseminação da doença, diminuindo a circulação de pessoas e evitando aglomerações. Em coletiva de imprensa, o
governador destacou que o Paraná tem apenas seis casos da doença e que todos são importados. Não é para pânico. As medidas
adotadas têm como objetivo amenizar a proliferação do vírus , destacou Ratinho Junior. "Queremos evitar que o contágio evolua para
uma escala em que não tenhamos controle , acrescentou.
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'Luciane Dal Santos Marcon'

Empresária é homenageada
em jantar da Câmara da Mulher

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Castro, integrante do Sistema Fecomércio, SESC, SENAC, realizou nas
dependências do Buganville Palace Hotel, na noite de quinta-feira (12), jantar festivo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Luciane Dal Santos Marcon, recebeu o prêmio Empresária Destaque do Comércio de Castro do ano de 2019 . Durante o evento foi
apresentado um vídeo sobre a trajetória da homenageada Luciane Dal Santos Marcon, marcada pelo trabalho e excelência, visão
empreendedora, comprometimento e ética.
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'Veterenos de Castro'

Casa de leis aprova lei de utilidade pública

O projeto de Lei nº 02/2020, que declara de Utilidade Pública a Associação de Veteranos de Castro, de autoria do vereador Gerson Sutil (sem
partido), foi aprovado em segunda discussão, durante sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (16). A AVEC é uma associação
esportiva de fins não econômicos, que presta serviços de assistência a comunidade desde a sua fundação, há 30 anos.
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Preço do álcool em gel

Procon vai monitorar

Devido à disseminação do novo coronavírus e da crescente preocupação da sociedade com a doença, o Procon de Castro vai monitorar
os preços do álcool em gel e das máscaras de proteção nos estabelecimentos comerciais.
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Matriz Sant' Ana ganha dois novos diáconos
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Na última rodada

Operário venceu o Londrina fora de casa

Pela última rodada da primeira fase do Paranaense, o Operário Ferroviário vence o Londrina fora de casa e termina com 20 pontos.
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Local

Funcionários da VCC adiam greve após
diálogo
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Polícia investiga degolamento e feminícidio
em Reserva
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