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A Secretaria de 
Estado da Saúde 
recebeu oficial-

mente, na terça-feira 
(12), 235 médicos que já 
iniciaram as atividades 
em municípios para-
naenses pelo Programa 
Mais Médicos, do Minis-
tério da Saúde. As boas-
vindas foram dadas por 
meio de transmissão de 
vídeo. Eles foram convo-
cados no 19º e 20º ciclos 
do programa no Paraná.

“A chegada destes pro-
fissionais representa me-
lhoria no atendimento aos 
usuários do SUS, princi-
palmente neste momento 

Saúde recepcionou 235 médicos que atendem pelo programa

A Polícia Civil do Pa-
raná apoia a operação 
da Polícia Federal (PF) 
e do Exército Brasileiro 
para localizar o militar 
de 20 anos desaparecido 
no Rio Paraná, na região 
Oeste do Estado, no do-
mingo (10). A corporação 
colabora com equipes 
operacionais no ar e na 
água, utilizando helicóp-
tero e embarcações. O 
soldado e outros dois mi-
litares das Forças Arma-

das estavam patrulhan-
do o Rio Paraná em uma 
lancha da PF, quando 
foram atingidos intencio-
nalmente por um barco 
carregado com drogas. Os 
criminosos fugiram após 
a colisão. De acordo com 
informações do Exército, 
o militar desaparecido 
caiu no rio no momento 
da batida. Outro militar 
desmaiou, mas foi aju-
dado por um colega e os 
dois passam bem. n

Mais Médicos reforça 
combate à Covid-19

Polícia Civil auxilia 
em busca a militar 
desaparecido

Itaipu abre vertedouro para 
ajudar Paraguai e Argentina

A partir da próxima 
segunda-feira (18), a 
usina de Itaipu vai abrir 
seu vertedouro numa 
operação de ajuda ao 
Paraguai, que sofre com 
a forte estiagem e pre-
cisa dar escoamento à 
safra de grãos do país. 
A medida, uma deci-
são das chancelarias 
brasileira e paraguaia 
referendada pelo Con-
selho Administrativo, 
também favorece a Ar-
gentina pelos mesmos 
motivos.

Abaixo da usina, a 
jusante, o rio Paraná 

Porto aberto poupou agronegócio
A decisão tomada pelo 

Governo do Estado, de 
apoiar o funcionamento 
do Porto de Paranaguá 
durante a pandemia do 
Coronavírus, foi funda-
mental para manter a 
produtividade do agrone-
gócio do Estado. A avalia-
ção é do presidente da Fe-
deração da Agricultura do 
Estado do Paraná (Faep), 
Ágide Meneguette.

“Foi uma iniciativa 

benéfica para os produ-
tores do setor e para o 
nosso Estado”, afirmou 
Meneguette. O Porto de 
Paranaguá está seguindo 
todas as medidas neces-
sárias de prevenção ao 
novo Coronavírus, fun-
cionando com recordes 
na movimentação de car-
gas e grãos e garantindo 
a distribuição para que 
os alimentos cheguem à 
mesa das pessoas. n

tão crítico de enfrenta-
mento da Covid-19”, afir-
mou o secretário da Saú-
de, Beto Preto. Até abril 
deste ano, o programa já 
contava com aproxima-

damente 700 médicos 
atuando no Paraná.

Em março foram pu-
blicados os novos editais 
de chamamento, possi-
bilitando agora a entra-

da de mais 235 médicos, 
198 deles com registro 
no CRM e 37 cubanos. 
Neste chamamento, 179 
municípios aderiram ao 
programa. n

Profissionais receberam as boas-vindas por meio de transmissão de vídeo

Divulgação/SESA

está praticamente seco, 
causando problemas de 
navegabilidade para os 
países vizinhos. O ver-
timento inicial previsto 
deve durar 12 dias. Não 
haverá prejuízo para 
a produção, já que a 
demanda solicitada à 
Itaipu continua baixa. 
Há mais de um mês, 
os governos brasileiro, 
paraguaio e argentino 
vêm negociando maior 
produção da usina de 
Itaipu, que havia sido 
reduzida em função 
do desaquecimento da 
economia. nVertedouro da usina deve ficar aberto durante 12 dias
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Iniciativa 
benéfica 
para os 
produtores 
e para o 
Estado”

Ágide Meneguette
Presidente 
da Faep
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Rio Paraná

Helicóptero e barcos são utilizados na operação
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