
 

 

 
 

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste 

do Paraná – CIUENP, no uso de suas atribuições: 

 

CONSIDERANDO, as informações veiculadas através dos meios de comunicação 

e redes sociais, pelas quais demonstra uma ambulância do SAMU -192 

supostamente transportando mudança; 

 

CONSIDERANDO, o compromisso da Presidência e da Administração do CIUENP 

com a transparência e legalidade dos atos públicos; 

 

RESOLVE, prestar os seguintes esclarecimentos: 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que consoante documentação enviada ao 

Ministério Público do Trabalho (MPT), os móveis transportados, demonstrados 

em imagens circuladas nas redes sociais, são oriundos de bens doados 

gentilmente pelo MPT ao Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do 

Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192, bem como que o veículo filmado, 

utilizado no transporte dos móveis, não estava operacional no ato, diz respeito a 

veículo que compõe reserva técnica do Consórcio, ficando disponível para uso 

em questões logísticas e substituição de ambulâncias quando da necessidade de 

manutenção das ambulâncias titulares, portanto, não sendo utilizada como 

ambulância destinada a atendimento dos pacientes, aliás, oportunamente, 

cumpre elucidar que a logística utilizada no carregamento dos móveis em nada 

prejudicou o atendimento das 03 unidades básicas e da unidade avançada (UTI 

móvel), ambulâncias que atualmente integram a rede de atendimento na Base 

de Umuarama e região e que é composta por ambulâncias mais novas e que 

melhor atendem a população. Esclarece-se ainda que, os funcionários que se 

deslocaram até o local de retirada dos móveis não estavam de plantão ou 

cumprindo escala como intervencionistas. 

Lamentamos que as imagens tenham sido divulgadas sem a prévia apuração dos 

fatos, levando a interpretações equivocadas. 

Não obstante, reitera-se nesta oportunidade o compromisso da Presidência do 

CIUENP com a legalidade e transparência dos atos. 

 

Umuarama/PR, 10 de junho de 2022. 

 

 

 

 

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO 

Presidente Em Exercício do CIUENP 
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