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Aline Sleutjes é a anfitriã

Delegação Tcheca visita região

A convite da deputada dederal Aline Sleutjes (PSL/PR), Castro recebe hoje (22) a delegação da República Tcheca no Brasil. Durante a visita
ela cumprira extensa agenda com os segmentos do Agronegócio e investimentos na região. Eu estou buscando novos parceiros econômicos,
para acelerar as vendas e os negócios no Estado, possibilitando assim maior empregabilidade, renda e melhoria da qualidade de vida de Castro e
região", ressaltou a deputada. A delegação passará também pela Frísia, Cooperativa Castrolanda e a Fazenda Canta Galo onde será
apresentado o projeto 'Nova Castro'. As reuniões contarão com a presença de representantes do Governo do Estado, Ocepar, Cooperativa
Castrolanda, representante da República Tcheca e Frigorífico Alegra.
Na semana passada, dia 15, o vice-governador do Paraná Darci Piana já tinha recebido, em nome do governo do Paraná, a embaixadora da
República Tcheca no Brasil. A diplomata estava acompanhada do ministro-conselheiro, Ondrej Kasina, e também da deputada Aline Sleutjes.
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Castro se despede de último febiano com
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honras militares

Uma cerimônia solene, com missa de corpo presente na igreja matriz de Sant`Ana e honras militares do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado
de Castro, marcou a despedida de Wilson Garcia de Lima, 97 anos, 2º Tenente reformado e que fez parte dos 16 ex-pracinhas castrenses que
participaram da campanha vitoriosa da Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Tomada de Monte Castelo, na Itália, encerrada em
maio de 1945, na Segunda Guerra Mundial. Wilson Garcia de Lima, ou seu Tito, como era conhecido, morreu na madrugada de terça-feira (19).
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Câmara elege comissões

A primeira sessão ordinária de 2019 da Câmara Municipal de Castro foi marcada pela eleição e formação das comissões permanentes
da Casa, para o biênio 2019-2020. Cada uma das comissões permanentes é composta por três vereadores, e tem por objetivo examinar os
projetos em tramitação, emitir pareceres sobre eles e realizar estudos e investigações sobre fatos de interesse público.
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Tibagi vende praça de alimentação

Na quarta-feira (20) a Prefeitura de Tibagi realizou a sessão de abertura do processo de licitação para concessão (venda) da Praça de
Alimentação do Carnaval 2019. O processo chegou ao fim com a empresa ADP Comércio de Bebidas LTDA classificada em primeiro
lugar, com oferta de R&#036; 62 mil. Este é o segundo ano consecutivo que a Prefeitura realiza a venda da Praça de Alimentação.
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'Acesso à informação'

Projeto de Aliel suspende decreto

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (19), projeto do deputado federal Aliel Machado (PSB) que suspende os efeitos do Decreto
9.690/19, o qual atribui a outras autoridades, inclusive ocupantes de cargos comissionados, a competência para classificação de
informações públicas nos graus de sigilo ultrassecreto ou secreto. A deputada Aline Sleutjes votou contra.
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Carambeí

Homem ameaça mulher e polícia com fogo
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Política

Requião Filho visitou a Câmara Municipal
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Posse acontece hoje em Telêmaco Borba

Marcio Matos assume a AMCG
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Na Comissão de Ciência e Tecnologia

Senador Oriovisto faz primeiro discurso
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5º Esquadrão recebeu general de Divisão
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Prefeitura reduz subsídio ao transporte
universitário
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