
•  Destaque desta quarta-feira para as altas temperaturas pre-
vistas para boa parte do Paraná. Fica mais quente no oeste 
e no noroeste. Entre os Campos Gerais, RMC e litoral ainda 
pode chover de forma isolada e rápida (principalmente a partir 
da tarde).

Mín:  16°C em Curitiba
Máx: 33°C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Quarta-feira 09 de Dezembro de 2020 • ANO XIX • Edição N°. 2279 • R$ 2,00
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09/12/20............................... R$ 137,50
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09/12/20................................. R$ 68,00
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Desenvolvimento Urbano 
ajuda a arrecadar mais de 

1.500 brinquedos
 A par-
ticipação dos 
servidores da 
Secretaria do 
Desenvolvimen-
to Urbano e de 
Obras Públicas 
e Paranacidade, 
na Campanha 
Natal Voluntá-
rio resultou na 
doação de mais 
de 1500 brinquedos que 
serão entregues a crian-
ças carentes. A ação, 
liderada no Estado pela 
primeira-dama, Luciana 
Saito Massa, e pela Su-
perintendência Geral de 
Ação Solidária (SGAS), 
contou com o esforço de 
funcionários de todas as 
secretarias estaduais, o 
que elevou o número de 
presentes arrecadados.
 “Mesmo em um 

período de tantas dificul-
dades, os paranaenses 
revelam o quanto podem 
ser solidários. Tivemos a 
participação ativa de ser-
vidores e da comunida-
de em geral. A resposta 
foi esse grande número 
de brinquedos que fará 
a diferença no Natal de 
muitas crianças”, disse o 
secretário do Desenvol-
vimento Urbano e Obras 
Públicas, João Carlos Or-
tega, durante o repasse 

das doações ao 
SGAS.
 O co-
o r d e n a d o r 
Estadual da 
Defesa Civil, 
Coronel Rai-
mundo Schünig, 
acompanhou a 
primeira-dama 
na visita a todas 
as secretarias 

estaduais. As doações 
podem ser feitas até esta 
quarta-feira (9): brinque-
dos, na sede da Coor-
denação Estadual da 
Defesa Civil (Palácio das 
Araucárias, Centro Cívi-
co, em Curitiba), ou em 
dinheiro, para a prepara-
ção de Ceias Natalinas a 
idosos – exclusivamente 
pelo site patriavoluntaria.
org/pt-BR.
Fonte: www.aen.pr.gov.br

Estado soma 1.251 diagnósticos 
confirmados de dengue

 O boletim da den-
gue divulgado nesta ter-
ça-feira (08) pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
do Paraná totaliza 1.251 
casos da doença no atual 
período epidemiológico, 
iniciado em agosto deste 
ano. São 59 novos diag-
nósticos confirmados no 
Estado, o menor número 
de registros semanais do 
período e também o mais 
baixo desde agosto de 
2019.
 “A Sesa man-
tém o monitoramento 
constante dos dados 
epidemiológicos, mas é 
importante ressaltarmos 
que vivemos um momen-
to muito impactado pela 
Covid-19 em todos os 
setores e, principalmen-
te, na saúde. Os dados 
são preliminares e vamos 
avaliar como o cenário da 
dengue se comportará 
nas próximas semanas”, 
avaliou o secretário de 
Estado da Saúde Beto 
Preto.
 “O Governo do 
Paraná realiza um es-
forço diário no sentido 

da redução do número 
de agravos. Porém, em 
relação à dengue, sabe-
mos que o vírus continua 
circulando e que mais de 
80% dos municípios es-
tão hoje na condição de 
infectados”, ressaltou o 
secretário.
 Diante dessa re-
alidade, ele reforça que a 
principal orientação para 
a população é eliminar os 
criadouros do mosquito 
transmissor da dengue, 

o Aedes aegypti, nos am-
bientes internos e exter-
nos das residências.
 DADOS – O bo-
letim da dengue apresen-
ta notificações em 311 
municípios das 22 Regio-
nais de Saúde do Estado. 
São 13.357 notificações, 
1.054 a mais que o in-
forme anterior. Destas, 
4.132 estão em investi-
gação no Paraná.
 ALERTA – “A 
Dengue mata. Temos o 

registro de cinco óbitos 
neste período e a partici-
pação de todos na elimi-
nação dos criadouros é 
fundamental. Estamos na 
entrada do verão, perío-
do em que a proliferação 
dos mosquitos aumenta”, 
alerta a coordenadora da 
Vigilância Ambiental da 
secretaria, Ivana Belmon-
te.
 Ela destaca que 
a dengue é uma doen-
ça debilitante. Casos de 
dengue grave e mesmo 
casos com sinais de alar-
me podem deixar seque-
las e provocar mortes.
 “Neste período 
de pandemia a orienta-
ção da Sesa é de cui-
dados redobrados. Todo 
recipiente que pode acu-
mular água deve ser re-
movido ou tampado. Uma 
infecção cruzada de den-
gue e Covid-19 pode tra-
zer sérias consequências 
para a saúde”, comple-
mentou a coordenadora.
Fonte: www.aen.pr.gov.br192 escrivães reforçam 

estrutura de atendimento da 
Polícia Civil

 Tomaram posse 
nesta terça-feira (08) 192 
escrivães na Polícia Civil 
do Paraná (PCPR). Em 
razão da pandemia, a so-
lenidade foi descentraliza-
da. Os novos servidores 
assinaram os documentos 

separadamente, 122 deles 
em Curitiba, 35 em Casca-
vel, no Oeste do Estado, e 
36 em Londrina, no Norte. 
 Agora, eles aguar-
dam a entrada em exer-
cício em 4 de janeiro de 
2021, com a matrícula na 

Escola Superior de Polícia 
Civil para o curso de for-
mação obrigatório. Após 
conclusão do curso serão 
designados de forma es-
tratégica para trabalhar em 
delegacias da PCPR.
 O aumento do 
quadro efetivo de escrivães 
faz parte do planejamento 
estratégico desenvolvido 
pela PCPR, em conjunto 
com o Governo do Estado. 
 “ Tr a b a l h a m o s 
para poder fornecer um 
serviço mais adequado 
para todos os paranaen-
ses e esse reforço no efe-
tivo da Polícia Civil vem 

para somar, para trabalhar 
em conjunto com nosso 
quadro atual e melhorar a 
nossa estrutura”, declarou 
o secretário de Estado da 
Segurança Pública, Romu-
lo Marinho Soares.
 O delegado-ge-
ral da PCPR, Silvio Jacob 
Rockembach, acredita que 
a chegada de novos escri-
vães vai contribuir de forma 
significativa para os traba-
lhos de polícia judiciária. 
“Esse reforço no quadro 
traz uma melhor estrutura 
de trabalho para os policiais 
civis que estão na linha de 
frente e, com certeza, uma 
prestação de serviços de 
excelência para a popula-
ção”, afirmou.
Fonte: www.aen.pr.gov.br
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