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os setores oeste, sul e o sudoeste. À tarde estas áre-
as se espalham para as demais regiões e podem vir 
acompanhadas de raios.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
08/01/19................................. R$ 66,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/01/19.................................R$ 29,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/01/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Hospital municipal de Primeiro 
de Maio recebe novo 

equipamento de revelação
de raio-x

 O Hospital Municipal de Primeiro de Maio recebeu na última semana um moderníssi-
mo aparelho revelador de raio-x que vai melhorar o atendimento de pacientes que necessitam 
do serviço.
 O novo aparelho, que deve ser instalado em breve, foi recebido pelo Secretário Mu-
nicipal de Saúde Carlos Eduardo Marcondes, e reduzirá o tempo de revelação das chapas, 
bem como dará melhor qualidade na imagem para avaliação médica.
 Com o custo de R$ 82 mil, o novo aparelho foi comprado através de uma emenda 
parlamentar do então deputado federal Ricardo Barros.

Segurança terá integração, planejamento e inteligência, 
diz Ratinho Jr

 O governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior airmou nesta terça-
feira (8) que a segurança 
pública será área priori-
tária de sua gestão. Ele 
participou da solenidade 
de troca de comando da 
Polícia Militar do Paraná, 
na Academia Policial Mi-
litar do Guatupê, em São 
José dos Pinhais, e con-
irmou novos programas 
para a área. O foco será 
a integração das forças de 
segurança e investimento 
em planejamento e inte-
ligência. O coronel Péri-
cles de Matos assumiu o 
comando-geral da PM, no 
lugar da coronel Audilene 
Dias Rocha.
 Ratinho Junior 
conirmou a criação da 
Cidade da Polícia. Este 
espaço vai integrar as 
forças de segurança das 
três esferas de governo, 
incluindo desde guardas 
municipais até as polícias 
rodoviárias Estadual e Fe-
deral, Polícia Militar, Polí-
cia Civil, Polícia Federal e 
o Exército. Outros progra-
mas destacados foram o 
Escola Segura, para refor-

çar a segurança ao redor 
das escolas com policiais 
que hoje estão na reser-
va, e os projetos Muralha 
e Olho Vivo, com foco na 
tecnologia e capacitação 
dos policiais.
 “Vamos traba-
lhar com inteligência, com 
cada uma das forças de 
segurança respeitando a 
sua seara e sua missão, 
mas de forma integrada, 
planejando a segurança 
pública de forma cons-
tante no Paraná”, disse o 
governador. “A ideia é criar 
um modelo que possa uni-
icar o trabalho das polí-
cias, em especial na área 
de planejamento e inteli-
gência. As forças de segu-
rança terão que conversar 
e pensar estratégias cons-
tantemente”, airmou.
 O secretário de 
Estado da Segurança Pú-
blica, general Luiz Felipe 
Carbonell, explicou que 
todos os projetos estão 
em fase de estudo para 
implantação. “A Cidade da 
Polícia, por exemplo, está 
sendo dimensionada. A 
concepção é que teremos 
um local especiicamente 

voltado para a segurança 
pública, com a integração 
de todas as forças do Es-
tado e ligação com as for-
ças nacionais”, disse.
 OUTRAS MEDI-
DAS – A região de frontei-
ra também terá atenção 
especial, ressaltou o go-
vernador, citando o proje-
to Muralha. “A proposta é 
criar toda uma estratégia 
para defender as frontei-
ras e evitar o contraban-
do e o tráico de armas, 
drogas e cigarro. Teremos 
uma política de fronteira 
muito bem estabelecida”, 
disse.
 O governador 
também citou medidas 
para a redução de custos 
na área de segurança, 
como a revisão de con-
tratos de aluguéis, retorno 
para as ruas de cerca de 
30% dos policiais que atu-
avam na Casa Militar.
 TROCA DE CO-
MANDO – O novo co-
mandante-geral da Polícia 
Militar do Paraná, coronel 
Péricles de Matos, airmou 
que os policiais serão va-
lorizados e atuarão de for-
ma mais próxima dos ci-

dadãos. “Será uma polícia 
de proximidade, que leva 
soluções para as comuni-
dades, com uma mudan-
ça na forma de preparar o 
policial e, principalmente, 
com respeito ao proissio-
nal”, airmou.
 De acordo com 
ele, a valorização dos pro-
issionais inclui uma po-
lícia melhor equipada. “A 
determinação do governo 
é trabalhar com o empre-
go de tecnologia, de equi-
pamentos, na produção 
de inteligência policial e, 
principalmente, uma polí-
cia que respeite os direitos 
do cidadão em primeiro 
lugar e tenha um alto índi-
ce de eicácia e eiciente”, 
disse.
 Primeira mulher 
a comandar a Polícia Mi-
litar do Paraná, a coronel 
Audilene Dias Rocha des-
tacou as conquistas dos 
últimos meses. “Tivemos 
o melhor resultado dos úl-
timos anos nos índices de 
criminalidade e violência. 
Com relação aos recur-
sos humanos, tivemos a 
aquisição de viaturas para 
diversos comandos e ba-

talhões, forma resolvidos 
problemas de fardamento 
e dos coletes balísticos”, 
disse. “Embora curta, foi 
uma gestão com muitos 
avanços”, airmou.
 CURRÍCULO – 
Natural de Irati, no Cen-
tro-Sul do Estado, o co-
ronel Péricles de Matos 
ingressou na Polícia Mili-
tar como cadete em 1986. 
Foi declarado aspirante a 
oicial em 1988 e depois 
de uma carreira de promo-
ções contínuas, foi promo-
vido ao posto de coronel, 

por merecimento, em abril 
de 2012.
 Foi comandante 
do Comando de Opera-
ções Especiais (COE). 
Comandante da 5ª. Com-
panhia do 17º. BPM em 
Almirante Tamandaré. Co-
mandante do 16º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM), 
em Guarapuava. Coman-
dante do 19º. BPM em 
Toledo. Comandante do 
6º Comando Regional da 
Polícia Militar (CRPM) em 
São José dos Pinhais, e 
foi sub-comandante geral 

da Polícia Militar. É o atual 
comandante do 1º. CRPM 
em Curitiba.
 O coronel Pé-
ricles é formado no 
Núcleo de Preparação 
de Oiciais da Reserva 
(NPOR) do Exército, na 
Escola de Formação de 
Oicias da Academia Po-
licial Militar do Guatupê 
da Polícia Militar do Pa-
raná e em Direito pela 
PUCPR, além de ter feito 
diversos cursos de capa-
citação no Brasil, Espa-
nha e Estados Unidos.

 O Laboratório de Aná-
lise de Alimentos da Univer-
sidade Estadual de Londrina 
(UEL), que integra o Programa 
de Atendimento à Sociedade 
(PAS), desenvolve análises e 
pesquisas sobre produção de 
alimentos funcionais e nutriti-
vos, fortalecendo a extensão 
universitária, bem como a gera-
ção de conhecimento.
 A iniciativa reforça o 
pioneirismo da universidade em 
gerar transferência de tecnolo-
gia, além de contribuir para a 
formação de mão de obra quali-
icada.
 O Laboratório está 
vinculado ao Departamento 
de Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos do Centro de Ciências 
Agrárias da UEL. De acordo 
com a professora Wilma Spino-
sa, do Departamento de Ciên-
cia e Tecnologia de Alimentos, 
que coordena as atividades, o 
Laboratório é um prestador de 
serviços, incluindo não apenas 
avaliação de produtos, mas di-
versos serviços relacionados ao 
processo produtivo, como boas 
práticas de fabricação, armaze-
namento e atendimento a ques-
tões normativas, entre outros.
 Além de atividades de 

ensino desenvolvidas na gradu-
ação e pós-graduação, dentro 
dos cursos de Farmácia, Zoo-
tecnia, Biologia e Química, o se-
tor oferece serviços a pequenos 
e médios empresários. Entre as 
atividades desenvolvidas estão 
análises físico-químicas e mi-
crobiológicas de alimentos para 
a indústria de bebidas, paniica-
ção, carnes, leite, entre outras.
 A professora Wilma 
Spinosa explica que esses ser-
viços são solicitados por pes-
soas físicas e jurídicas de dife-
rentes segmentos - indústria, 
cozinhas industriais, cozinhas-
piloto, fábricas de ração, restau-
rantes e Vigilância Sanitária.

 "O PAS tem mais de 
20 anos atendendo a micro e 
pequena empresa do Estado 
e de outros lugares do Brasil”, 
diz a professora Spinosa. Se-
gundo ela, ao longo do tempo 
o peril do cliente foi mudando, 
lá no início o serviço mais requi-
sitado era a emissão de laudos 
de composição centesimal de 
alimentos, que era muito usado 
em licitações. “Hoje, fazemos 
análises físico-químico e mi-
crobiológica de alimentos, com 
orientações especíicas, como 
por exemplo qual conservante 
é recomendado para determi-
nado alimento ter maior durabi-
lidade", airmou. 

Laboratório de Alimentos da UEL 
fortalece extensão universitária


