


 O Sindicato da Indústria de Material Plástico

no Estado do Paraná (Simpep) realizou a

doação de máscaras-escudo de proteção

facial (face shields) à Prefeitura de Curitiba no

dia o dia 27 de julho. Na ocasião, o prefeito

Rafael Greca agradeceu ao presidente do

Simpep, Dirceu Galléas: “Vamos conseguir,

unidos, vencer esta pandemia da covid-19 em

nossa Curitiba. Juntos somos mais fortes”,

afirmou. O prefeito estava acompanhado da

primeira-dama Margarita Sansone, do vice-

prefeito Eduardo Pimentel e da secretária

municipal da Saúde, Márcia Huçulak. 

 Também participaram da entrega dos face

shields o diretor do Simpep, Marcelo Prevideli;

a representante do Setor Jurídico do Simpep,

Maria Solange Marecki Pio Vieira; e a

superintendente da Secretaria Municipal

da Saúde, Beatriz Battistella Nadas.

SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

CURITIBA



 O Simpep também fez a doação para a

Prefeitura de aros que formam o kit do face

shield. As peças, que funcionam como suporte

de todo o conjunto, foram destinadas ao

FabLab Cajuru, que desde abril  vem produzindo

escudos em impressoras 3D e máquina de

corte a laser. 

“A doação dos aros irá ajudar a incrementar

ainda mais a produção das máscaras no

FabLab”, avaliou Greca.

Para continuar fazendo as impressões das

máscaras, o FabLab precisa de doação

permanente de filamento para impressão 3D,

chapa de PETG cristal transparente e elástico

aurata com furos para regulagem de tamanho. 

O espaço, uma parceria entre a Fundação de

Ação Social (FAS) e Agência Curitiba de

Desenvolvimento e Inovação, fica na Rua da

Cidadania do Cajuru..



O Simpep também fez a doação dos

protetores faciais  ao Hospital Pequeno

Príncipe para auxiliar no combate ao

coronavírus do maior hospital pediátrico do

Brasil, que ao longo de quase 99 anos

trabalha pela saúde, pelos direitos e pela vida

das crianças e dos adolescentes. Está

presente de forma precursora em áreas

como a assistência, com 32 especialidades

médicas e áreas de atuação em saúde de

média e alta complexidade.  

SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE  PROTETORES FACIAIS EM  
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Os equipamentos doados pelo Simpep serão entregues para os funcionários de saúde da cidade

da  prefeitura. Marcio Wosniack agradeceu a doação. “Hoje com muita alegria recebemos  das

mãos da doutora Solange esses equipamentos que são fundamentais e que mesmo que a

pandemia passe, vão  ficar por muito tempo  sendo  utilizados  por nossos profissionais de

saúde”, contou.







A Prefeitura Pinhais recebeu no dia 28/07

de julho as máscaras – face shields –

protetores faciais da Campanha Plástico

Salva do SIMPEP (Sindicato da Indústria de

Material Plástico no Estado do Paraná),

realizada em prol do enfrentamento da

pandemia do Covid-19.

Na ocasião, o diretor do departamento de

administração da Secretaria Municipal de

Saúde de Pinhais, Raphael Batista Carnelocci

e equipe receberam a doação das máscaras

à representante do Setor Jurídico do

Simpep, Maria Solange Marecki Pio Vieira.

SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

PINHAIS

O Pinhais se destaca como o município com maior transparência na gestão dos recursos

relacionados à Covid-19, da região metropolitana de Curitiba. O município atingiu a nota 98,

a segunda melhor do Estado, ficando em 11º lugar entre as 399 cidades paranaenses, no

Ranking Municipal de Transparência, do Ministério Público do Paraná-MPPR.



SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

RIO NEGRO

 A Prefeitura Municipal de Rio Negro

recebeu, no dia 01 de agosto, a doação de

escudos faciais da Campanha Plástico

Salva, realizada pelo Sindicato da

Indústria de Material Plástico no Estado

do Paraná (Simpep). Na solenidade de

entrega estiveram presentes o Prefeito

de Rio Negro, Milton José Paizani; a

Secretária da Saúde, Dra. Simone Vitorino

Gondro; o Secretário da Fazenda,

Indústria e Comércio, Thiago Worms e os

representantes do Simpep, os industriais

Arlei Glaucio Martins (sócio) e Homeriton

Luiz Martins (sócio); e a representante

jurídica da entidade, Maria Solange

Marecki Pio Vieira.  



SIMPEP FAZ DOAÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM

 O Prefeito de Campo Magro, Claudio

Casagrande, recebeu, no dia 04 de

agosto, a doação dos protetores

faciais da Campanha Plástico Salva,

realizada pelo SIMPEP (Sindicato da

Indústria de Material Plástico no

Estado do Paraná). A Prefeitura, em

nome de toda a população

campomagrense, agradeceu ao

SIMPEP pela doação, que ajudará na

proteção dos colaboradores da Saúde

que estão atuando no combate ao

coronavírus no município.

Representando a entidade, a

advogada Maria Solange Marecki Pio

Vieira, fez a entrega da doação.

CAMPO MAGRO
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