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”Edir: Esta unidade 
trará  nova dinâmica aos 
atendimentos de saúde em 
Palmeira 
Edir Havrechaki > prefeito apresenta balanço 
dos investimentos feitos na área de saúde 

O Programa Hiperdia, desenvolvido pela Secretaria Municipal 
de Saúde, iniciou atividades em quatro unidades básicas de 
saúde, no mês de junho. O programa é desenvolvido pelo Nú-
cleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

TELÊMACO 

Hiperdia inicia as atividades  
em quatro unidades de saúde 

PALMEIRA 

GIROREGIONAL

ENCAMPAMENTO 

Prédio foi desocupado em 2011 
O Mercado Municipal foi construído na década de 1960 por 

uma empresa particular com o direito de explorar o espaço por 50 
anos. Mas há algum tempo o local ficou abandonado e os comerci-
antes passaram a comprar os espaços daqueles que desistiram. A 
concessão tinha ainda mais nove anos, mas a prefeitura resolveu 
assumir a área. Em 2011 os comerciantes do mercadão receberam  
comunicado judicial que determinou que eles saíssem do local. 

INICIATIVA >> PREFEITURA QUER PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Prefeitura propõe ‘PPP’ 
para reativar mercadão 
A Prefeitura aguarda que a Câmara Municipal de vereadores aprove o projeto que 
permite a implantação de uma parceria entre o município e uma empresa terceirizada 
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O prédio do “Mercadão”, 
construído há 54 anos e 

encampado em 2011, conti-
nua sem utilização. Porém, a 
prefeitura quer revitalizar o 
espaço como um novo mer-
cado municipal, conforme in-
formações passadas ao Jornal 
da Manhã pelo secretário de 
planejamento, João Ney Mar-
çal, a prefeitura quer refor-
mar o local. “Estamos aguar-
dando a efetivação de uma 
parceria público-privada pa-
ra então fazer uma licitação 
que vai definir uma empre-
sa parceira”, explica, “atual-
mente o projeto desta PPP 
aguarda a aprovação da câma-
ra de vereadores”, completa 
o secretário. 

Ainda segundo o secretá-
rio, outras possibilidades já 
foram avaliadas, inclusive a 
inclusão de um centro de ser-
viços no local. “Esta proposta 
foi encaminhada na adminis-
tração passada, mas não evo-
luiu por causa do custo mui-
to elevado”, explica, “ainda 
não temos ideia do valor des-
ta obra, mas praticamente te-
remos que construir um novo 
mercado”, concluiu Marçal. 

Para as entidades do mu-
nicípio o local poderia ser 
utilizado também para ou-
tros fins. Conforme a Associ-
ação Comercial, Industrial e 
Empresarial de Ponta Grossa 
(ACIPG) uma sugestão foi en-
caminhada à prefeitura muni-
cipal na gestão de Pedro Wos-
grau Filho, a proposta era 

Reforma. Conforme entidades de PG o local poderia ser utilizado para serviços | Foto: Clebert Gustavo 

para que lá fossem concen-
trados vários serviços da pre-
feitura. Para o presidente da 
ACIPG, Nilton Fior, com es-
ta proposta diversos setores 
da prefeitura poderiam ser im-

plantados no local. “O mer-
cado poderia ser um centro 
de departamentos, secretarias 
e demais serviços públicos”, 
conta, “além da economia da 
prefeitura, o munícipe teria 

uma maior facilidade para se 
deslocar até um local situado 
no centro”, concluiu. 

De acordo com o presiden-
te do sindicato dos lojistas 
(Sindilojas), José Carlos, o lo-
cal poderia ser utilizado pa-
ra abrigar além de serviços 
da prefeitura, lojas de comér-
cio. “Ali temos um local mui-
to grande com dois andares 
que pode ser usado para lojas 
de serviço público e para lo-
jas de comércio, além de tudo 
seria muito importante para 
abrigar os feirantes de Ponta 
Grossa que teriam um local fi-
xo de trabalho”, finaliza o pre-
sidente. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MALLET RECEBE ROUPAS NOVAS E USADAS 

Receita Federal de PG faz doação 
No início da semana a 

equipe da secretaria munici-
pal de Ação Social de Mal-
let recebeu doações de rou-
pas novas e usadas da Receita 
Federal do Brasil – superin-
tendência de Ponta Grossa. A 
doação foi realizada após a de-
claração de situação de emer-
gência no município, em 9 
de junho de 2014, devido às 
fortes chuvas que atingiram 
o município e região no iní-
cio do mês, causando inunda-
ções. 

“Desde que os problemas 
com a chuva iniciaram, por 
meio da Defesa Civil, nos-
sas equipes foram acionadas 
para prestar socorro à popu-
lação. Desde então, estamos 
trabalhando para suprir as ne-
cessidades das famílias que 
foram atingidas, com alimen-
tação, colchões, roupas de ca-
ma e vestuário. A parceria de 
órgãos como a Receita Fede-

ral é muito importante para 
que as famílias atingidas pos-
sam refazer suas vidas. Esta-
mos também trabalhando na 
reconstrução de pontes e es-
tradas que foram destruídas 
pela enxurrada”, afirma o pre-

feito de Mallet, Rogério Almei-
da. 

A chefa de gabinete da 
prefeitura de Mallet, Marta 
Salete de Almeida, e a se-
cretária de Ação Social, Sil-
mara Guimarães, foram bus-

Chuvas. O município de Mallet recebeu doações de roupas novas  
e usadas da Receita Federal de Ponta Grossa | Foto: Divulgação 

car as doações. “Essas peças 
irão beneficiar muitas famíli-
as. Agradecemos à Receita Fe-
deral por este ato de solidarie-
dade”, observa Marta. 

Entre as doações estão cal-
ças, jaquetas, camisas, aga-
salhos, bermudas, shorts, 
cobertores e camisetas, tota-
lizando 680 kg de mercadori-
as. O material será repassado 
às famílias já cadastradas. 

>>  Foram criadas 582 
vagas na corporação e 
também nos Comandos 
Regionais de Bombeiro 
Militar 

DEPUTADOS APROVAM PROJETO DE LEI QUE REESTRUTURA CORPO DE BOMBEIROS DO PR 

Corporação de bombeiros tem 582 novas vagas 
Os deputados estaduais 

aprovaram, na quarta-feira 
(02), um projeto de lei que 
reestrutura o Corpo de Bom-
beiros do Paraná. Foram cria-
das 582 vagas na corporação 
e também nos Comandos Re-
gionais de Bombeiro Militar. 
Com isso, como explicou o 
comandante-geral dos Bom-
beiros, Coronel Juceli Simia-
no Júnior, a instituição terá 
melhores condições de aten-
der a população. “Para que 

O QUÊ ? 
>> Roupas 
De acordo com a secretária, 
Silmara Guimarães, as famíli-
as cadastradas pela secreta-
ria municipal de Ação Soci-
al, poderão escolher as peças, 
conforme o sexo, idade e ta-
manho de cada membro da 
família. 

sejamos efetivos, precisamos 
ter a força necessária e estru-
tura organizacional. O Corpo 

de Bombeiros fica fortalecido 
com essa nova estrutura le-
vando mais efetivo e unida-
des gerenciais para o interi-
or, para desenvolver melhor 
o nosso trabalho.” 

Segundo ele, com a des-
centralização, o Corpo de 
Bombeiros atuará mais pró-
ximo da população. “Estar 
atuando em conjunto com 
os problemas de cada região 
é fundamental. Vimos isso 
recentemente com as fortes 

chuvas e a nova estrutura vai 
possibilitar que essas pessoas 
sejam atendidas mais rapida-
mente, além de dar condições 
de organizar melhor as ações 
de prevenção da defesa civil 
nessas regiões.” 

O presidente da Assem-
bleia, deputado Valdir Ros-
soni, além de parabenizar a 
corporação pela conquista, 
aproveitou para saudá-los 
pelo Dia Nacional do Bom-
beiro. 


