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Cotidiano

Acidente entre dois veículos
deixa quatro mortos na BR-376
Vítimas fatais estavam em automóvel da Prefeitura Municipal de Ortigueira, que decretou
luto na cidade. Caminhão fornecedor de madeira para a Klabin também esteve envolvido
Foto: Márcio Lopes/aRede
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ma tragédia terminou com
quatro pessoas mortas e
outra gravemente ferida na
BR-376 na última segunda-feira (12). O
acidente foi por volta das 7 horas no
km 437 da Rodovia do Café, região do
Alto do Amparo em Tibagi; um veículo da Prefeitura Municipal de Ortigueira, que seguia para Ponta Grossa, acabou atingido por toras de madeira que
se desprenderam de um caminhão
que seguia para Telêmaco Borba.
Entre as vítimas fatais do acidente estão o motorista do carro oficial, servidor público em Ortigueira,
e três passageiros que fariam perícia médica do INSS em Ponta Grossa; um deles, inclusive, chegou a ser
ejetado do veículo com o impacto
da batida das toras. A vítima gravemente ferida também estava no veículo de Ortigueira e foi atendida
por equipes do Corpo de Bombeiros,
com socorristas do Siate, encaminhada na sequência ao Hospital Universitário Regional. No caminhão,
motorista e passageiros tiveram ferimentos leves e foram atendidos no
local, sem necessidade de encaminhamento. No ponto onde ocorreu
o acidente, o fluxo esteve interditado totalmente no sentido Norte do
Paraná e com apenas uma das pistas
liberadas no sentido Ponta Grossa.
O ACIDENTE
Segundo informações obtidas
no local, o motorista do caminhão informou às equipes da Polícia Rodo-

Ocorrência foi registrada por volta das 7h, no km 437 da Rodovia do Café, na região de Tibagi

TRAGÉDIA

Outra ocorrência termina em óbito
Grave acidente ocorrido no início da noite da última segunda-feira
(12), na Rodovia do Café, em Ponta Grossa, provocou a morte de um
homem. A batida aconteceu nas proximidades da Cervejaria Ambev. A
vítima ocupava uma Kombi que atingiu a traseira possivelmente de uma
carreta. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. O
Samu e o Corpo de Bombeiros também foram acionados. A reportagem
do Portal aRede apurou que a Kombi estava carregada com salgadinhos.

viária Federal (PRF) que seguia sentido Norte quando foi fechado por
um outro veículo; ao desviar de um
suposto acidente, acabou perdendo
o controle da direção e um dos compartimentos que estava preso a car-

reta tombou, fazendo com que a
carga se desprendesse. As toras de
madeira invadiram a pista contrária
e atingiram o automóvel da prefeitura de Ortigueira, que seguia no sentido oposto.

IDENTIFICAÇÃO
As vítimas foram identificadas
como Rosalina Ferreira de Melo,
Edina Casturina Batista, Jhuli da
Silva Nocera e o motorista do carro e
servidor público em Ortigueira, Moacir Taveli Mendes, todos eram moradores de Ortigueira. Além das vitimais fatais, o outro passageiro do
veículo, Antônio Carlos Fernandes
de Lima, foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo.
KLABIN LAMENTA
Em nota encaminhada ao Portal
aRede, a empresa “lamentou profundamente o acidente”. Além disso, ela
disse que “se solidariza com os familiares e colegas das vítimas” e prestará
todo o apoio necessário.

Semana Literária e
Feira do Livro são
abertas pelo Sesc
em 26 municípios
Teve início na última segundafeira (12), a 41ª Semana Literária
Sesc PR e Feira do Livro – um dos maiores e mais tradicionais eventos literários do Paraná, que retoma em 2022
a sua programação em formato presencial. Em setembro, 26 cidades paranaenses vão celebrar a literatura de
maneira simultânea para abordar a temática “Territórios Imaginários: vozes
em trânsito”.
O Sesc PR convidou inúmeros autores, escritores, jornalistas, pensadores, artistas e professores para participarem de debates, mesas-redondas,
exposições, lançamentos de livros, palestras, sessão de autógrafos, oficinas
e apresentações artísticas. A expectativa é reunir, em todo o Paraná, público
superior a 225 mil pessoas – número
de atendimentos em 2019.
PARCERIA
Além de Curitiba, a ‘Semana’
e ‘Feira’ será realizada em Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz, Francisco Beltrão,
Guarapuava, Londrina, Maringá, Matinhos, Medianeira, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, entre
outros municípios.
Foto: Ivo Lima

Vinte e seis cidades paranaenses
vão celebrar a literatura; em 2019,
evento reuniu 225 mil pessoas
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PG erradica transmissão vertical de HIV

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, a secretária da Saúde,
Juliane Dorosxi, e demais representantes durante visita do Ministério

A prefeita Elizabeth Schmidt
(PSD), ao lado da secretária municipal de Saúde, Juliane Dorosxi, recebeu, na manhã da última segundafeira (12), uma comitiva do Ministério da Saúde que veio certificar a
erradicação da transmissão vertical
(de mãe para filha) do HIV.
Ponta Grossa é hoje um dos
poucos municípios do país a contar com essa certificação, que resulta de uma política de saúde voltada
para o cuidado das parturientes.

O programa de combate às
infecções sexualmente transmissíveis em Ponta Grossa é, segundo
Maria da Guia, consultora técnica
do Ministério da Saúde, um exemplo para todas as demais cidades.
“O que mais chamou a atenção
em Ponta Grossa foram as ações
domiciliares. Vi que as equipes trabalham muito vinculadas às visitas
em domicílio. Isso é importante porque parte dessas pessoas estão em
situações de grande vulnerabilida-

de. Esse é um trabalho difícil, minucioso, mas que dá muito resultado,
porque se você está no seu Centro
de Saúde esperando o usuário, não
é que seja simples, mas ele vem”, declara.
Na recepção aos representantes
do Ministério, a prefeita anotou:
“como mulher, e principalmente
como mãe, preciso registrar minha
admiração pelo trabalho cuidadoso,
diligente e eficaz de nossas equipes
da Saúde nesse esforço”,finaliza.
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MCG divulga programação
da 16ª Primavera dos Museus
A 16ª Primavera dos Museus
inicia na próxima terça-feira (20),
no Museu Campos Gerais (MCG). O
evento reúne palestras, cursos de
formação e atividades culturais que
se estendem até o dia 24. O tema
desta edição, proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram),
destaca “Independências e Museus:
outros 200, outras histórias”. A programação local integra essa que é
a principal temporada de ações em
museus e espaços de memória em
todo o país.

O evento do MCG ocorre de
forma presencial e gratuita e programação volta-se a gestores, agentes culturais, público universitário
e comunidade em geral. Para participar, é necessário realizar inscrição via formulário on-line disponível no site do museu.
A palestra de abertura está marcada para 20 de setembro, a partir
das 19h, com o tema ‘Outros agentes da Independência: escravos e
libertos nas primeiras décadas do
XIX’, com Ilton Cesar Martins.

PUBLICAÇÃO LEGAL

A programação local integra
essa que é a principal temporada
de ações em museus do Brasil
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