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Serraria do Rocha, Vila do Povo, Vila Guarani, Jardim Araçá e Santos Dumont receberão melhorias

CONSERVAÇÃO

Unidades de Saúde passarão por manutenção

Cinco unidades de 
saúde, em Parana-
guá, passarão por 

manutenção. Os trabalhos, 
que devem ser iniciados 
nos próximos dias, serão 
realizados nas unidades 
localizadas na Serraria do 
Rocha, Vila do Povo, Vila 
Guarani, Jardim Araçá e 
Santos Dumont e, em bre-
ve, será expedida ordem 
de serviços ainda para as 
unidades de Bangu e para 
o Centro Municipal de Es-
pecialidades (CME). Con-
forme a prefeitura, alguns 
prédios estão desde 2011 
sem manutenção adequa-
da.

O responsável pela Su-

“ABANDONO DE EMPREGO”
Sr.  Edemira Cordeiro  - CTPS 57590 - série  0002 - PR
Esgotados nossos recursos de localização e tendo 

em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos a Sr. Edemira Cordeiro, portador da CTPS 57590  
- série 0002 -PR, a comparecer em nossa empresa, 
a fim justificar as faltas, dentro do prazo de 72h a 
partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 letra “i” da CLT.

Paranaguá, 24 de julho de 2015.
S.T.C. Mahle ME.
Rua Prefeito Roque Vernalha, Nº 286 Bairro: Palmital
Paranaguá  - PR.

ENTREGA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV
PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. , inscrita no C.N.P.J./

M.F. n° 02.725.300/0002-44, torna público que está entregando à 
Prefeitura Municipal de Paranaguá, em atendimento à Lei Federal nº 
10.257/2001 (arts.36 a 38), à Lei Municipal nº 2.822/2007, ao Termo de 
Referência emitido pela Secretaria de Urbanismo e Gestão Fundiária 
do Município de Paranaguá n° 83026/2014, o Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV do empreendimento intitulado Pátio de Estaciona-
mento de Caminhões, com localização na Av. Ayrton Senna da Silva 
– BR 277, s/nº - Bairro Parque Agari no Município de Paranaguá – PR.

Unidade da Serraria do Rocha será a que receberá maior investimento para a manu-
tenção, R$ 138 mil
x

perintendência da Atenção 
Principal da Secretaria 
Municipal de Saúde, Gian-
frank Julian Tambosetti, 
disse que a Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas 
estará realizando a ma-
nutenção. “A manutenção 
em todas as unidades de 
saúde será realizada con-
comitantemente, apenas a 
unidade no Jardim Santos 
Dumont começará um pou-
co depois, porque é uma 
unidade que ainda está re-
lativamente em boas con-
dições”, comentou.

Conforme Tambosetti, 
será feita a manutenção 
das unidades, a qual con-
templará pintura, manu-

tenção do telhado, revisão 
e manutenção das redes 
elétrica e hidráulica, re-
visão e troca de portas e 
demais estruturas neces-
sárias, dependendo da rea-
lidade de cada uma. “A Or-
dem de Serviço já foi dada 
e, esta semana, o pessoal 
já iniciará o trabalho”, in-
formou.

Conforme a prefeitura, 
a liberação para as obras 
foi assinada pelo prefeito 
Edison Kersten na Unida-
de da Serraria do Rocha, 
que receberá investimen-
tos de aproximadamente 
R$ 138 mil, incluindo a co-
locação de azulejos na sala 
de observação. Nas demais, 
segundo o levantamento 

meiros e técnicos de enfer-
magem e nada melhor do 
que receber tudo isso com 
uma casa adequada”, deta-
lhou. 

NOVAS
 TECNOLOGIAS

Profissionais da Secre-
taria de Saúde participa-
ram recentemente de um 
congresso. Segundo Tam-
bosetti, algumas tecnolo-
gias poderão ser utilizadas 
em Paranaguá. “Estamos 
dando uma reformulação 
nas unidades de saúde não 
somente na parte física e 
de Recursos Humanos, mas 
também trouxemos algu-
mas tecnologias de um 
congresso que acabamos 
de voltar. Começaremos a 
ampliar e melhorar alguns 
serviços. Podemos utilizar 
o Telessaúde, no qual mé-
dicos e enfermeiros podem 
tirar suas dúvidas quanto a 
questões mais especializa-
das através de um núme-
ro de telefone específico”, 
adiantou. Ele também dis-
se que outras tecnologias 
voltadas a aprimoramentos 
dos profissionais de saúde, 
além de um prontuário único 
de atendimento. 

feito pelos engenheiros 
da empresa que faz a ma-
nutenção dos prédios pró-
prios do município e dos 
profissionais da prefeitura, 
o montante será menor. No 
total, entre todas as uni-
dades, será investido um 
valor de mais de R$ 200 
mil. “A manutenção é muito 
importante e se somará a 
outras conquistas. Conse-
guimos material hospita-
lar, equipamento e mobi-
liário que já estão nessas 
unidades. Realizamos pro-
cesso seletivo e, com isso, 
teremos a reestruturação 
do quadro de agentes co-
munitários, médicos, enfer-


