
www.tribunadolitoral.com - A Verdadeira Verdade

Litoral do Paraná - 1a Quinzena de Janeiro.2022 - Ano 30 - nº 248 - www.issuu.com/exceuni/docs/tribunadolitoral-ed248

Pela 2ª vez
Guaratuba

decreta estado
de calamidade
pública devido
à crise causada
pelo ferry-boat
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João Carlos Ortega e Governador Ratinho Junior
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EXPEDIENTE

O secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto, anunciou
na manhã desta quarta-feira
(12) que o Paraná está em es-
tado de epidemia da gripe In-
fluenza. O aumento no núme-
ro de casos diários de H3N2
(um tipo do vírus Influenza A)
e óbitos em decorrência da
doença levaram a esta deci-
são.

A medida é necessária con-
siderando a transmissão co-
munitária e a presença do ví-
rus em 144 municípios do Es-
tado. Agora, 832 casos - sendo
805 residentes no Paraná e 27
de fora do Estado - e 12 mor-
tes estão confirmados. Os da-
dos foram coletados até esta
terça (11) por meio do Geren-
ciador de Ambiente Laborato-
rial (GAL). "Este número de ca-
sos e óbitos é o registro que
conseguimos da investigação
epidemiológica após a detec-
ção da doença pelas unidades
sentinela, o que certamente
não representa a realidade da
doença no Estado. Temos es-
timativa que este número de
confirmações seja pelo menos
20 vezes maior", afirmou o se-
cretário.

TRANSMISSÃO
A transmissão dos vírus da

Influenza, em sua maioria,
ocorre durante os períodos
mais frios, no inverno. Agora,
o Estado vive uma situação atí-
pica de confirmações de casos
durante o verão, aumentando
consideravelmente a procura
por atendimento médico em
todas as regiões.

Segundo Beto Preto, a
transmissão do vírus acelerou
durante as festividades de fim
de ano. "Tivemos um grande
número de aglomerações fa-
miliares pelo Natal e Ano
Novo, além de muitas pesso-
as no Litoral do Estado. Com
isso, a transmissão da doença
se intensificou. Precisamos
continuar com os cuidados,
com o uso de máscaras, álcool

Paraná declara estado de epidemia de
H3N2 e reforça importância da vacinaçãoO aumento no número de casos diários e óbitos em decorrência da doença levaram a esta decisão.A medida é necessária considerando a transmissão comunitária e a presença do vírus em 144 municípios do Estado.
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em gel, lavagem das mãos e
distanciamento quando possí-
vel", disse.

ÓBITOS
Os óbitos referem-se a seis

mulheres e seis homens, com
idades que variam de 44 a 83
anos. As mortes ocorreram
entre 11 de dezembro de 2021
e 10 de janeiro de 2022. Onze
tinham algum tipo de comor-
bidade e um caso segue em
investigação. Seis não haviam
tomado a vacina contra a In-
fluenza e um permanece em
investigação.

Os que faleceram eram
moradores de Arapongas (1),
Curitiba (2), Foz do Iguaçu (1),
Londrina (2), Mandaguaçu (1),
Maringá (1), Marumbi (1), Pa-
ranaguá (2) e Tapira (1).

VACINA
Mais de 616 mil doses de

vacinas contra a Influenza es-
tão nos municípios. Elas fazem
parte da Campanha Nacional
de Imunização Contra a Gripe
de 2021 e têm validade impor-
tante nesse momento de sur-
to de casos. Segundo os dados
do vacinômetro nacional, o
Paraná tem cerca de 70,40% de

cobertura dentro dos grupos
prioritários, com 2,1 milhões
de doses aplicadas. O Minis-
tério da Saúde prevê para o
início de abril o envio de uma
nova vacina com a imunização
para todos os vírus circulantes
e já reconhecidos laboratori-
almente. "Onde tiver vacina,
que ela seja aplicada porque
ela protege contra a maioria
dos vírus circulantes. Isso aju-
da no diagnóstico diferencial
das Síndromes Respiratórias.
Contamos com a colaboração
dos municípios para zerar es-
sas doses existentes. Essa
nova vacina já deve vir com a
proteção contra a cepa Darwin
da H3N2 e, nos próximos me-
ses, devemos receber esse
novo imunizante", explicou o
secretário.

EPIDEMIA
Epidemia é a manifestação

coletiva de uma doença que
rapidamente se espalha, por
contágio direto ou indireto,
até atingir um grande número
de pessoas em um determina-
do território e se extingue
após um período. Não havia
registros de tantos casos nes-
te período desde o início do

monitoramento dos casos da
Influenza A (H3) pela Sesa em
2016.

"Todos os esforços para
conter o surto da doença es-
tão sendo feitos, inclusive o
envio para as Regionais de
Saúde do antiviral para o tra-
tamento, o fosfato de oselta-
mivir, conhecido como Tami-
flu", afirmou a diretora de
Atenção e Vigilância em Saú-
de, Maria Goretti David Lopes.

A Sesa descentralizou na
última semana 460 mil cápsu-
las de Tamiflu e já protocolou
um novo pedido junto ao Mi-
nistério da Saúde, de mais 100
mil unidades. O medicamen-
to possui efetividade contra o
agravamento do quadro clíni-
co, diminuindo o risco de mor-
te ou a gravidade dos sintomas
no paciente.

"Se administrado em até
48 horas após a infecção pelo
vírus, o medicamento possui
grande efetividade no agrava-
mento da doença e também na
diminuição de internações",
acrescentou Beto Preto.

DADOS
Os dados divulgados nesta

quarta foram extraídos são do

Gerenciador de Ambiente La-
boratorial (GAL), alimentado
pelos laboratórios de todo o
Estado, tanto do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) quanto da
iniciativa privada.

As informações do boletim
da Influenza e demais vírus
respiratórios no Paraná, publi-
cados no site da Secretaria,
são levantadas através da Vi-
gilância Sentinela de Síndro-
me Gripal (SG) e da Vigilância
Universal dos casos de Síndro-
me Respiratória Aguda Grave
(SRAG) hospitalizados, e os
óbitos por meio do sistema de
informação oficial de notifica-
ções por SRAG, SIVEP Gripe.

A Vigilância Sentinela de
SG é composta por uma rede
de 34 serviços de saúde para
atendimento, que estão dis-
tribuídos nas 22 Regionais de
Saúde e 28 municípios no Es-
tado.

A Vigilância de SRAG mo-
nitora os casos hospitalizados
e óbitos. Ambas possuem o
objetivo de identificar o com-
portamento dos vírus respira-
tórios, orientando os órgãos
de saúde na tomada de deci-
são, frente à ocorrência de ca-
sos graves e surtos e auxilian-
do na escolha dos vírus que
vão compor a próxima vacina
da gripe a ser utilizada.

PRESENÇAS
Participaram da coletiva a

superintendente executiva da
Secretaria Municipal de Saúde
de Curitiba, Beatriz Battistella
Nadas; o diretor-geral da Sesa,
Nestor Werner Junior; o chefe
de gabinete da Sesa, César
Neves; a coordenadora do Pro-
grama Estadual de Imunização,
Vera Rita da Maia; a coordena-
dora de Vigilância Sanitária do
Paraná, Luciane Otaviano de
Lima; a diretora-geral do Labo-
ratório Central do Estado (La-
cen/PR), Célia Fagundes Cruz;
e a chefe da Divisão de Doen-
ças Transmissíveis da Sesa,
Rosana Piler.

DISQUE ANÚNCIOS: NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
(41) 9 8901-7124 CLARO

WHATS (41) 99696-8905 TIM
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O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior anunciou
mudanças no secretariado.
Guto Silva deixa a Casa Civil
para voltar para a Assembleia
Legislativa e retoma seu man-
dato como deputado estadu-
al. Em seu lugar, quem assu-
me o comando da pasta é o
secretário João Carlos Ortega.

Ortega, que já foi vereador
e vice-prefeito de Jandaia do
Sul, no Vale do Ivaí, trabalha
há muitos anos com Ratinho
Junior e esteve à frente, des-
de o início da gestão, da Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Urbano e de Obras

Em todo o Paraná, 100 alu-
nos da rede estadual de ensi-
no estão finalizando os prepa-
rativos para um intercâmbio
no Canadá. A viagem faz parte
do programa Ganhando o
Mundo, iniciativa da Secreta-
ria de Estado da Educação e do
Esporte (Seed-PR), que ofere-
ce a estudantes do Ensino
Médio uma formação em ins-
tituições de ensino estrangei-
ras que tenham curso equiva-
lente ao Ensino Médio no Bra-
sil. Todos os jovens seleciona-
dos com base em um um
ranking de melhores notas
entre as escolas já retiraram
seus passaportes e agora
aguardam as próximas etapas
para embarcarem no início de
fevereiro. O intercâmbio terá
duração de um semestre leti-
vo e os estudantes retornam
para cursar o segundo semes-
tre em seus respectivos colé-
gios.

Uma das alunas a ter aces-
so ao documento foi Rebecca
Geovanna Mota Lima, estu-
dante do Colégio Estadual
Professora Jaci Real de Olivei-
ra, em Almirante Tamandaré,
na Região Metropolitana de
Curitiba, que o retirou nesta
quinta-feira (6), no posto de
emissão de passaportes da
Polícia Federal no shopping
Pátio Batel. Aos 15 anos, Re-
becca cursa o 2º ano do Ensino
Médio, e já está com o passa-
porte em mãos para embarcar.
Segundo ela, o processo para
preparar toda a documentação
foi simples. "Foi tudo digital.
Vai no WhatsApp, manda to-
dos os documentos e já sai
online. Bem tranquilo", afir-
mou. Para viabilizar a docu-
mentação, o Estado fez uma

Governador Ratinho Junior anuncia mudanças no secretariadoAlterações alcançam Casa Civil, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e Chefia de Gabinete.Segundo governador, mudanças vão reforçar diálogo com o terceiro setor, o empresariado e com os outros órgãos e poderes do Estado.
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EN nho Zucchi, que finalizou o
mandato na prefeitura com
excelente avaliação.

A mudança também chega
à chefia de Gabinete. Ocupan-
do o cargo desde o início do
mandato, Daniel Villas Bôas
assume a Superintendência
de Relações Institucionais,
voltada principalmente ao di-
álogo com o terceiro setor. O
novo chefe de Gabinete será
Darlan Scalco, ex-presidente
da Associação dos Municípios
do Paraná (AMP), que foi pre-
feito do município de Pérola,
e que já trabalhava no Gover-
no do Estado, na Casa Civil. O

principal objetivo dessas mu-
danças é reforçar o atendi-
mento aos municípios e forta-
lecer o diálogo com o terceiro
setor, o empresariado e com
os outros órgãos e poderes do
Estado", afirmou o governa-
dor. "Tenho plena confiança
em cada pessoa que assume
esses cargos. Fizeram exce-
lentes trabalhos em seus pos-
tos anteriores e estão com-
prometidos em fazer uma ges-
tão moderna, transparente e
que atue em prol da popula-
ção paranaense". Os novos
secretários assumem as fun-
ções na segunda-feira (17).

João Carlos Ortega e Governador Ratinho Junior

Públicas, posto que ocupou
em outras duas ocasiões em
mandatos anteriores. A pasta

será liderada agora pelo ex-
deputado estadual e ex-pre-
feito de Pato Branco Augusti-

Alunos da rede estadual de ensino retiram passaportes
e se preparam para intercâmbio no CanadáSelecionados para o programa Ganhando o Mundo, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, os estudantesjá fizeram seus passaportes para garantir o embarque. A viagem está marcada para o início de fevereiro.
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Ganhando o Mundo. Rebecca Geovanna Mota Lima

parceria com oito delegacias,
que aceleraram ao máximo as
etapas. Além disso, a Secreta-
ria da Educação contratou uma
empresa que ficou responsá-
vel por todo o auxílio aos es-
tudantes. Um técnico foi dis-
ponibilizado para cada núcleo
regional."

Os alunos estão super an-
siosos, mas percebemos os
pais ainda mais, o que é natu-
ral. A maioria nunca fez gran-
des viagens, por isso um téc-
nico de cada Núcleo Regional
é responsável por acompanhar
a família. Está sendo uma ex-
periência única para todos",
ressaltou o coordenador de
Articulação Acadêmica da
Seed-PR, Marlon de Campos
Mateus..

Os estudantes agora irão
até São Paulo para finalizar o
processo do visto. Após a con-
clusão, estarão prontos para o
embarque, previsto para o dia
9 de fevereiro. As cidades ain-

da não foram divulgadas, mas
as escolas já foram pré-seleci-
onadas. A empresa responsá-
vel por assessorar os alunos
disponibilizará uma equipe
para acompanhá-los durante a
chegada ao país e auxiliá-los
com os desafios do novo idio-
ma.

CUSTOS
O Estado bancou com todas

as despesas, como emissão de
passaportes e vistos, exames
médicos e vacinas, passagens
aéreas e terrestres, transpor-
te, hospedagem, seguro-via-
gem e saúde, além dos custos
relacionados à parte acadêmi-
ca, como taxa de matrícula,
tradução juramentada da do-
cumentação escolar, mensali-
dade da escola, material didá-
tico e uniforme.

Os intercambistas também
terão uma ajuda de custo
mensal de R$ 800. Serão seis
parcelas da bolsa-intercâm-

bio, sendo a primeira (bolsa-
instalação) para cobrir despe-
sas iniciais na chegada, e as
demais, repassadas mês a
mês.

OPORTUNIDADE
Rebecca não imaginava

que teria a oportunidade de
realizar o sonho do intercâm-
bio tão cedo. "Comecei a cho-
rar, e minha mãe me pergun-
tou o motivo, aí gritamos de
felicidade. É uma sensação
única", comemorou. A notícia
chegou em fevereiro do ano
passado. Em junho, Adinalva
Mota, mãe de Rebecca, mor-
reu aos 51 anos, vítima da Co-
vid-19.

"Era o sonho dela e da mãe.
O programa vai ser muito bom,
foi uma porta que abriu que a
gente não esperava", afirmou
a tia e responsável por Rebec-
ca, Adineia Mota. A estudante
então decidiu realizar o sonho
da mãe. "Eu não podia parar.
Meu foco foi curso e escola,
então deixei meus sentimen-
tos de lado, porque foi o últi-
mo desejo da minha mãe, que
fosse para esse intercâmbio",
disse.

A aluna faz questão de res-
saltar que a experiência pode
contribuir para o seu futuro, já
que sonha em se tornar psicó-
loga. "O inglês é uma língua
universal. Quero atender pes-
soas de outros países. Saber
falar outra língua para mim é
muito importante, pois quero
ajudar todo mundo".

Ela ainda destaca a impor-
tância das mudanças e dá uma
dica para outros jovens que
têm vontade de buscar opor-
tunidades fora do País. "Acho
que não ter medo e ir atrás

desse sonho de crescer, de
mudar, de aprender uma lín-
gua nova, conhecer um novo
país, é muito importante e aju-
da a gente sempre", declarou.

GANHANDO O MUNDO -
Instituído pela Lei nº 20.009/
2019, o Programa de Intercâm-
bio Internacional Ganhando o
Mundo foi criado pela Secre-
taria de Estado da Educação e
do Esporte. Os alunos foram
selecionados no início de 2021
para o intercâmbio. Viajariam
inicialmente em agosto do
mesmo ano, mas tiveram que
adiar a viagem por conta das
medidas sanitárias impostas
pela pandemia. Em função dis-
so, o destino dos estudantes,
que era a Nova Zelândia, com
medidas restritivas mais drás-
ticas, mudou para o Canadá.

A seleção foi feita com
base na média de notas e fre-
quência. Os critérios eram
média maior ou igual a sete
(7,0) em todas as matérias e
frequência maior ou igual a
85%. Para chegar à pontuação
final, foram somadas as médi-
as de todas as disciplinas da
Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) cursadas em 2020
no 9º ano.

Para aperfeiçoar o idioma,
em 2021, os selecionados tive-
ram acesso a um curso de in-
glês via aplicativo, ofertado
em parceria com as universi-
dades estaduais vinculadas à
Superintendência Geral de Ci-
ência, Tecnologia e Ensino Su-
perior. Foram seis módulos de
40 horas, totalizando 240h de
aprendizado em um formato
autoinstrutivo, baseado em
desafios que consideram a
perspectiva da aprendizagem
por vivência social e cultural.
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O prefeito Roberto Justus
(DEM), do município de Gua-
ratuba, no dia 11/01/22 publi-
cou um decreto que determi-
na estado de calamidade pú-
blica relacionada aos proble-
mas que estão ocorrendo de
forma recorrente com o ferry-
boat.

Desde que a  BR Travessias
assumiu a concessão no mês
de   maio de 2021, tem  sido
registrado problemas na tra-
vessia da Baía de Guaratuba
pelas balsas, sendo que o DER-
PR acompanha a situação.

 No mês de julho do ano
passado o prefeito Roberto
Justus já havia decretado es-
tado de calamidade depois

Pela 2ª vez Guaratuba decreta estado de calamidade
pública devido à crise causada pelo ferry-boat

(DER)  relatou  que abriu pro-
cesso administrativo para apu-
rar problemas com a empre-
sa, sendo que pode resultar na
quebra unilateral de contrato.
A   BR Travessias, responsável
pela travessia, em pouco tem-
po foi multada mais de dez
vezes pelo DER. O governo do
estado tem mantido a fiscali-
zação em relação a operação
das balsas no litoral, no entan-
to a solução para o problema
será a construção da Ponte
entre Matinhos e Guaratuba,
projeto que resolveria esse
problema logístico. Para que
isso aconteça o governo está
na tratativa com o Ministério
Público.

que balsa ficou a deriva, além
dos frequentes atrasos e filas
relatados pelos usuários. O
que levou o prefeito a decre-
tar no estado de calamidade
foram as longas filas para a tra-

vessia do ferry-boat, que
aconteceram entre dezembro
e janeiro onde o tempo de es-
pera superou as quatro horas
em alguns momentos do dia.
O decreto concede à Prefeitu-

ra de Guaratuba o direito de
atuar de forma ativa na reso-
lução ou minimização dos pro-
blemas, possibilitando que to-
dos os órgãos municipais para
atuarem sob a coordenação
conjunta da Secretaria Muni-
cipal do Urbanismo, Secretaria
Municipal da Segurança Públi-
ca e da Coordenadoria da De-
fesa Civil do Município, nas
ações de resposta ao iminen-
te risco de desastre em razão
do colapso do sistema de
transporte aquaviário, sendo
que o decreto tem validade de
30 dias.

No final da tarde do dia 11/
01, o Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná

(41) 9 8901-7124 CLARO
WHATS (41) 99696-8905 TIM
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MINUTA DE TERMO
DE COMPROMISSO DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Na última sexta-
feira (07/01), a Secre-
taria Municipal de
Ação Social com
apoio do Governo do
Estado, realizaram o
casamento comunitá-
rio na cidade de Mor-
retes.

A organização e
inscrição dos casais
ocorreu via CRAS, o
evento realizou-se no

MORRETES REALIZA
CASAMENTOS COMUNITÁRIOSMais de 50 casais estiveram na cerimônia

Centro Pastoral e reu-
niu 54 casais que tive-
ram a oportunidade de
oficializar seu matrimô-
nio, que através do Pro-
grama Justiça no bairro
contemplou os casais
com certidões de casa-
mento gratuita.

O evento contou
com a organização dos
servidores da Secretaria
Municipal de Ação So-

cial; Prefeito Junior
Brindarolli; da Coor-
denadora do Progra-
ma Desembargadora
Dra Joeci Machado
Camargo e equipe do
Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná; da
Cartorária Ivonete
Wistuba e equipe e do
Pastor Rosenaldo Car-
valho que realizou a
benção aos casais.

No 25º dia do mês de outubro do ano de 2021, o Município de Matinhos,
por intermédio de seu secretário ARI ANTÔNIO ALVES SOBRINHO, respon-
sável pela pasta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura,
Habitação, Pesca e Assuntos Fundiários do município de Matinhos e LEAN-
DRO FERREIRA FRANCO, pessoa física, brasileiro, casado, corretor de imó-
veis, portador da cédula de identidade RG nº 8.283.176-2/PR e regularmen-
te inscrito no CPF sob nº 050.065.339-94, residente na Comarca de Mati-
nhos, firmaram TAC (termo de ajustamento de conduta), nos termos do
parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 7.347/85 e artigo 784, XII do Código de Pro-
cesso Civil, e artigo 10 da Lei Federal nº 6.938/81, parágrafo 4º do artigo 72
da Lei 9.605/1998, arts. 146 e 147 do Decreto 6.514/08, bem como arts. 4º e
102, parágrafo 2º,3º e 4º da Lei Municipal 630/1998. O presente termo de
ajuste de conduta teve como objeto o saneamento do Auto de Infração
Ambiental - AIA 0069/2021, tendo como autuante o município de Matinhos
e autuado o Sr. Leandro Ferreira Franco. Com o presente termo ficou esta-
belecido que a parte autuada, a fim de regularizar-se ambientalmente, em
compensação pelos danos ambientais causados, realizará a compra e doa-
ção de insumos e mudas ao munícipio de espécies arbóreas nativas, dentro
do prazo estabelecido, sendo que as mudas (arbóreas, flores, hortaliças)
conforme espécies já estabelecidas, serão revertidas em Projetos de Hor-
tas Comunitárias para toda a comunidade, bem como pagará o valor de
R$700,00 (setecentos reais), a título de multa ambiental, vez que houve a
redução de 90% (noventa por cento) do valor original da multa, conforme
art. 102, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 630/1998. Após o cumprimen-
to do disposto acima, será elaborado laudo de verificação a fim de apurar
se as obrigações assumidas foram cumpridas integralmente e comprovada
a inexistência de quaisquer óbices administrativos, técnicos e/ou legais.
Após o pagamento da multa e com a publicação do presente, dá-se por
ENCERRADO o processo administrativo ambiental, com o desembargo to-
tal da área. O presente TC tem eficácia de título executivo extrajudicial,
nos termos do Artigo 79-A, da Lei Federal 9.605 de 1998. ARI ANTÔNIO
ALVES SOBRINHO - SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE
MATINHOS - LEANDRO FERREIRA FRANCO - AUTUADO- Matinhos, 25 de ou-
tubro de 2021.Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Morretes

O volume de granéis
embarcados no Corredor
Leste de Exportação do
Porto de Paranaguá (Co-
rex) em dezembro de
2021 foi quase 56% mai-
or em comparação com o
mesmo período do ano
anterior. No último mês
de 2021 foram 1.039.992
toneladas de soja, fare-
lo e milho exportados
pelo complexo ante
667.082 toneladas dos
produtos no mesmo mês
do ano anterior. Segun-
do o diretor-presidente
da Portos do Paraná, Luiz
Fernando Garcia, além
do desempenho dos ter-
minais que operam pelo
complexo, reconhecido
pela produtividade e ca-
pacidade operacional, os
principais fatores que
influenciam no movi-
mento são as condições
climáticas, os preços in-
ternacionais e o compor-
tamento do mercado
(oferta x demanda).
"Esse comportamento
fica evidente quando

Corredor Leste de Exportação do Porto de
Paranaguá registra alta de 56% na produtividade

analisamos os volumes,
principalmente de soja e
milho, ao compararmos
os dois meses de dezem-
bro, de 2020 com 2021",
afirma Garcia. Em de-
zembro de 2020, não
houve embarque de soja
em grão pelo Corredor
Leste. Naquele mês,
pelo complexo, foram
exportadas 254.130 tone-
ladas de farelo de soja e
412.952 toneladas de mi-
lho. Já no último mês de

dezembro, foram carre-
gadas 586.233 toneladas
de soja; 390.371 tonela-
das de farelo; e 63.388
toneladas de milho. Este
último produto teve
queda na produção, em
2021, devido à estiagem
que castigou as lavouras.

OPERAÇÃO
Os três berços do Co-

rex (212, 213 e 214) rece-
beram um total de 19 na-
vios, em dezembro do

ano passado. No mesmo
mês, em 2020, foram
apenas 12 atracações.

Em dezembro passa-
do, o berço mais produ-
tivo do complexo foi o
213, onde 9 navios atra-
caram nos 31 dias, movi-
mentando um total de
573.260 toneladas de car-
gas. Pelo berço 212 fo-
ram exportadas 129.501
toneladas de granéis só-
lidos; e, pelo 213, outras
337.230 toneladas. No

último mês de 2021, das
1.039.992 toneladas em-
barcadas pelo Corex,
cerca de 17,66% saíram
pelos silos públicos (um
vertical e quatro horizon-
tais) - 183.631 toneladas.
82,34% foram embarca-
dos pelos outros dez
terminais que operam
no complexo.

MODAIS
Na participação por

modais no descarrega-

mento de granéis no Co-
rex, a maior parte foi por
caminhões. Em dezem-
bro de 2021, 21.125 veí-
culos passaram pelo Pá-
tio de Triagem antes de
descarregar os granéis
nos terminais do Corre-
dor Leste. No mesmo mês,
em 2020, foram 10.504 ca-
minhões. De vagões, fo-
ram 6.576 descarregados
em dezembro de 2021,
ante 6.540 vagões no
mesmo mês em 2020.

EMBARQUE POR TERMINAL E BERÇOS:
Soja Berço 212 - 61.500 toneladas

Berço 213 - 458.463 toneladas
Berço 214 - 66.270 toneladas

Farelo Berço 212 - 68.001 toneladas
Berço 213 - 51.410 toneladas
Berço 214 - 270.960 toneladas

Milho Berço 213 - 63.388 toneladas
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Final de Placa Prazo de Pagamento
1 e 2 ...........................17/01/2022
3 e 4 ...........................18/01/2022
5 e 6 ...........................19/01/2022
7 e 8 ...........................20/01/2022
9 e 0 ...........................21/01/2022

CONFIRA O CALENDÁRIO
DE VENCIMENTO DO IPVA 2022

Final de Placa Cinco Parcelas
1 e 2 ................ 17/01, 17/02, 17/03, 18/04, 17/05
3 e 4 ................ 18/01, 18/02, 18/03, 19/04, 18/05
5 e 6 ................ 19/01, 21/02, 21/03, 20/04, 19/05
7 e 8 ................ 20/01, 22/02, 22/03, 22/04, 20/05
9 e 0 ................ 21/01, 23/02, 23/03, 25/04, 23/05

PARCELADO

Na próxima semana come-
çam a vencer as datas para o
pagamento do IPVA 2022 - Im-
posto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores. Assim
como no ano passado, para fa-
cilitar a vida do cidadão, o Go-
verno do Estado mantém a
possibilidade de quitação em
cinco parcelas. São duas a mais
que em 2019. O desconto é de
3% para pagamento à vista. Os
contribuintes podem emitir as
guias pelo portal da Secreta-
ria de Estado da Fazenda
(Sefa), no link https://www.
contribuinte.fazenda.pr.gov.br/
ipva/faces/consultar-debitos.

A principal novidade este
ano é a possibilidade de paga-
mento via PIX. A quitação
pode ser feita nos canais ele-
trônicos de qualquer institui-
ção bancária ou mesmo por
meio de aplicativos.

No caso de parcelamento,
os vencimentos são em janei-
ro, fevereiro, março, abril e
maio. A alíquota do tributo é
de 3,5% ou 1% do valor do ve-
ículo, dependendo do tipo.

"A Secretaria de Estado da
Fazenda busca a moderniza-
ção de todo o sistema, no in-
tuito de facilitar a vida do con-
tribuinte, disponibilizando di-
versos serviços online do
IPVA", destaca a coordenado-
ra da Inspetoria Geral de Arre-
cadação, Suzane Dobjenski.

Além do calendário de ven-
cimento do imposto, o portal
disponibiliza o acesso a diver-
sos serviços relativos ao IPVA:
pedidos de isenção/imunida-
de, parcelamento, emissão de
guia de pagamento, regulari-
zação de débitos, além de re-

IPVA 2022 pode ser pago em cinco parcelas
no Paraná; vencimento inicia dia 17Assim como no ano passado, para facilitar a vida do contribuinte, o Governo do Estado mantém a possibilidadede quitação em cinco parcelas. São duas a mais que em 2019. O desconto é de 3% para pagamento à vista.
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visão ou consulta do valor ve-
nal. É possível, ainda, consul-
tar débitos dos veículos e par-
celamentos e, também, ser
direcionado a serviços do De-
tran-PR.

VALORES VENAIS
Até o ano passado, os valo-

res venais costumavam redu-
zir de um ano para outro, e o
mesmo acontecia com o IPVA
para a maioria dos modelos.
Este ano, no entanto, a regra
foi diferente. Houve valoriza-
ção média dos veículos em re-
lação ao exercício de 2021. En-
tre os motivos pode-se desta-
car a influência do câmbio em
alta e a falta de componentes
eletrônicos, provocando um
aumento médio nos preços
dos zero km e até a falta de
alguns modelos. Um dos refle-

xos foi o crescimento da pro-
cura por usados e, em conse-
quência, o aumento dos valo-
res venais.

A valorização média no Es-
tado ficou próxima a 27%, de
acordo com informações da
Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe), entida-
de ligada à Universidade de
São Paulo (USP), em relação
aos valores venais de 2021. O
total lançado de IPVA/2022 é
de aproximadamente R$ 5,2
bilhões para 4,6 milhões de
veículos tributados.

O cálculo do imposto tem
como base o valor venal, com
a aplicação de sua respectiva
alíquota, que no Paraná pode
ser de 1% (para ônibus, micro-
ônibus, caminhões, perten-
centes a locadoras, com com-
bustível GNV, categoria alu-

guel ou espécie carga), ou de
3,5% para demais veículos.

A consulta ao valor venal,
que tem como base os valores
constantes publicados no De-
creto n.º 11082/21, pode ser
feita no link https://www.
contribuinte.fazenda.pr.gov.br/
ipva/faces/home

ATRASO
O contribuinte que deixar

de recolher o imposto fica su-
jeito a multa de 0,33% por dia
de atraso e juros de mora com
base na taxa Selic. Passados 30
dias, o percentual da multa é
fixado em 10% do valor do im-
posto.

Permanecendo a inadim-
plência, o débito poderá ser
inscrito na Dívida Ativa, além
da inclusão do nome do pro-
prietário no Cadin Estadual, o

que o impede de aproveitar
eventual crédito no programa
Nota Paraná e resulta em ou-
tros impedimentos, como o
nome "negativado" junto aos
órgãos de proteção ao crédi-
to, dificuldade de acesso a
empréstimos e outras moda-
lidades de crédito e o impedi-
mento de assumir cargo públi-
co.

A inadimplência do IPVA
impossibilita também obter o
licenciamento. Após o venci-
mento, que é definido pelo
Detran/PR, o veículo estará em
situação irregular perante a
legislação de trânsito, e o pro-
prietário poderá sofrer san-
ções previstas no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), inclu-
sive com a apreensão do veí-
culo.

DESTINAÇÃO
O IPVA é uma das principais

fontes de arrecadação tributá-
ria do Paraná, ficando atrás
apenas do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS).

Do total arrecadado, são
descontadas as destinações
constitucionais (como o Fun-
deb) e o valor restante é re-
partido em 50% para os muni-
cípios de licenciamento dos
veículos e os outros 50% para
o Estado.

A quota-parte estadual
compõe o orçamento anual e,
dessa forma, é utilizada em
políticas públicas voltadas ao
cidadão, como nas áreas da
Saúde, Educação, Segurança
Pública e Infraestrutura.

O novo sistema de trans-
ferências e pagamentos que
ganhou amplo uso entre os
brasileiros agora serve tam-
bém para quitar as contas de
luz da Copel. A empresa ini-
ciou a implantação do QR
Code nas faturas de energia,
para pagamento via PIX, tan-
to na versão impressa quan-
to na digital. A operação é
prática, e a baixa acontece
em poucos minutos.

Lançado há pouco mais de
um ano, o sistema PIX já con-
ta com 117 milhões de usuá-
rios e 381 milhões de chaves
cadastradas em todo o Bra-
sil, de acordo com o Banco

Clientes da Copel agora têm a opção de pagamento pelo PIX
Central. Um estudo realizado
pela associação Zetta alguns
meses após o lançamento já
apontava que 81% dos optan-
tes do sistema declaravam
usá-lo para a finalidade de pa-
gamento, índice próximo do
alcançado pelo cartão de dé-
bito (85%) e do dinheiro vivo
(84%). O superintendente co-
mercial em exercício da Copel,
Thiago Rodrigues Puchta, des-
taca que a abertura de mais
uma opção de pagamento vai
ao encontro das práticas co-
merciais mais modernas do
mercado. "Queremos que
nosso cliente possa cada vez
mais solicitar qualquer um dos

nossos serviços e inclusive
pagar sua conta de luz sem
precisar enfrentar fila ou bu-
rocracia", comenta. Para ga-
rantir a segurança na hora do
pagamento, é importante a
conferência da tela de revi-
são oferecida pelos aplicati-
vos das instituições bancári-
as. O PIX é destinado à "Co-
pel Distribuição SA". O clien-
te pode ainda verificar o CNPJ
da empresa e o número da
fatura que está sendo paga.
Na fatura digital e segunda
via, o número consta no ca-
beçalho. Já nas faturas im-
pressas de casa em casa, ele
fica no rodapé da conta.
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A área de Infraestrutura da
Vinci Partners anuncia a aquisi-
ção de 100% do terminal Porto
Pontal, no Paraná. Com a opera-
ção, a Vinci irá desenvolver o pro-
jeto que exige entre R$ 2,5 e R$
3 bilhões de investimentos na im-
plementação do plano completo,
que pretende resultar em um dos
terminais de contêineres mais
modernos da América do Sul.

O fechamento da transação
está sujeito ao cumprimento de
condições precedentes usuais,
tais como as aprovações da Agên-
cia Nacional de Transportes Aqua-
viários (ANTAQ) e do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade). A aquisição é o primei-
ro investimento realizado dentro
da estratégia de Transporte e
Logística por meio da área de In-
fraestrutura da Vinci Partners.
No segmento portuário, a estra-
tégia engloba investimentos em
terminais e em autoridades por-
tuárias, atualmente em proces-
sos de desestatização.

"Estamos entusiasmados com
o nosso primeiro passo na estra-

Vinci Partners anuncia a aquisição de
terminal portuário do grupo JCR, no Paraná

Área de Infraestrutura da gestora realiza investimento em
um dos mais modernos projetos portuários da América do Sul
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tégia de Transporte e Logística, a
qual entendemos ter um grande
potencial no Brasil, com extenso
pipeline de oportunidades com
extenso pipeline de oportunida-
des tanto em portos, quanto em
rodovias.

Com capacidade anual para
movimentar até 3 milhões de
TEUS (contêiner de 20 pés), nos-
so objetivo é fazer do Porto Pon-
tal o maior e mais eficiente ter-

minal de contêineres do país. De-
senvolveremos todo o projeto
que, após finalizado, impactará
positivamente toda a atividade
econômica da região do Pontal
do Paraná, bem como gerará be-
nefícios sustentáveis para todo o
estado paranaense", afirma José
Guilherme Souza, sócio da Vinci
Partners e head da área de Infra-
estrutura da companhia. Com a
operação, a JCR Administração e

periência no mercado financeiro,
a Vinci tem aproximadamente R$
58 bilhões¹ sob gestão e está lis-
tada na Nasdaq com o ticker VINP.
¹ Data-base: setembro/21 |

O AuM é calculado com dupla
contagem, incluindo fundos de
um segmento que investem em
outros segmentos.

Não há dupla contagem para
fundos cogeridos por dois ou mais
segmentos de investimento da
Vinci Partners. Com consisten-
te track record e sólida repu-
tação, na Vinci Partners os só-
cios são clientes e os clientes são
sócios.

Este alinhamento, somado à
excelência do capital humano,
com experiências complementa-
res e profundo conhecimento da
economia real, conduta ética e
uma visão holística do mercado,
fazem da instituição uma das
maiores gestoras brasileiras inde-
pendentes. Conheça mais em
vincipartners.com.

Assessoria de imprensa
da Vinci Partners no Brasil

Danthi Comunicações

Participações S.A deixa o empre-
endimento.

SOBRE A VINCI PARTNERS
A Vinci Partners é referência

em investimentos alternativos no
Brasil, especializada em gestão
de recursos, de patrimônio e em
assessoria financeira, com um
modelo independente e único no
país. Fundada em 2009 por um
grupo de gestores com ampla ex-
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Investimentos em infraes-
trutura e tecnologia, realiza-
dos nos últimos anos, têm
proporcionado à Cattalini Ter-
minais Marítimos capacidade
para operar navios da classe
LR1, com maior volume de car-
ga. Nesta semana, a importa-
ção de 68.395 m³ de óleo die-
sel do navio "Konstantin Ja-
cob" representou o preparo e
o esforço da empresa para
atender às demandas dos cli-
entes. Antes dos investimen-
tos, os volumes operados
eram, em média, de 50 mil m³.

As melhorias incluem
obras e implantação de siste-
mas inovadores, como o mo-
nitoramento de atracação de
navios a laser, que faz a leitu-
ra de dados durante a aproxi-
mação do navio para encoste
no píer.

O sistema informa, através
de um painel indicador numé-
rico, a velocidade e a distân-
cia do navio em relação ao
berço de atracação permitin-
do aos práticos e pilotos dos
rebocadores realizarem ma-
nobras com a máxima seguran-
ça e agilidade. Além do painel,
foram instalados semáforos
com luzes indicativas verde,

Cattalini Terminais Marítimos destaca-se
pelas operações de navios de grande porte

amarelo, e vermelho que ori-
entam visualmente os limites
de velocidade de aproximação
para atracação.

A Cattalini igualmente in-
vestiu na infraestrutura do
píer com a instalação de novos
dolfins e defensas, cabeços
para amarração e cabrestan-
tes, a fim de permitir a atraca-
ção dos navios com maior po-

tencial de carga. As melhorias
operacionais no píer da Catta-
lini também foram conquista-
das a partir do emprego de
novas tecnologias para o mo-
nitoramento das condições
ambientais e meteorológicas,
como a Plataforma Sismo - Hi-
dromares. Um moderno siste-
ma que fornece em tempo
real dados sobre velocidade e

direção das correntes maríti-
mas e dos ventos.

Além disso foi instalado um
marégrafo para monitora-
mento do nível e do compor-
tamento das marés, homolo-
gado pelo Centro de Hidrogra-
fia da Marinha (CHM). Os da-
dos são disponibilizados e in-
tegrados ao sistema Webpi-
lots. Somando-se a este con-

junto, foi instalada a Platafor-
ma Medusa - Argonáutica, um
moderno sistema integrado
das previsões meteorológicas
para o horizonte de 07 dias de
antecedência.

OPERAÇÃO PORTUÁRIA
Atracado no berço externo

do píer Cattalini, o navio Kon-
stantin Jacob, com bandeiras
das Ilhas Marshall e 228,52
metros de comprimento, che-
gou do porto de Roterdã, na
Holanda. A carga  de 68.395 m³
de óleo diesel foi armazena-
da em 15 tanques do terminal
da Cattalini. O volume repre-
senta o equivalente a 27 pisci-
nas olímpicas. O óleo diesel
importado deixará o terminal
portuário via modais rodoviá-
rio e ferroviário com destino a
distribuidoras. No ano passa-
do, entre os meses de agosto
e setembro, os navios BW Ori-
noco e MT Ariel também al-
cançaram maiores volumes,
com a importação de 68.837
m³ e de 65.429 m³ de deriva-
dos de petróleo, respectiva-
mente. Ambos atracaram no
berço externo do píer Cattali-
ni, com calado de 12,5 metros.

Kelly Cristhine Frizzo - Jornalista
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Teve sol, teve chuva, mas
o que não faltou mesmo foi
muita diversão, recreação e
prática esportiva. Em 13
dias, o Verão Paraná - Viva a
Vida realizou 246.058 aten-
dimentos de veranistas e
moradores locais, em aten-
dimentos cadastrados nos
postos fixos e atendimentos
passivos de interação com o
trio elétrico que percorreu
toda a orla de Matinhos até
Pontal do Sul, em Pontal do
Paraná.

Do dia 28 de dezembro ao
dia 09 de janeiro, foram rea-
lizadas diversas atividades
esportivas, recreativas e de
lazer, além das ações de sus-
tentabilidade, saúde e segu-
rança no litoral do Paraná,
em Guaratuba, Matinhos,
Pontal do Paraná e Ilha do
Mel, e na região noroeste,
em Porto Rico e São Pedro do
Paraná.

Dentre todas as ativida-
des ofertadas, as que tive-
ram mais adesão do público
foram vôlei de praia, ativida-
des de palco (ginástica, alon-
gamento, aula de ritmos),
beach tennis e futmesa, uma
das novidades deste ano, dis-
ponível em todos os postos
fixos do litoral. Outro desta-
que foi a parede de escala-
da com tirolesa, presente
nos postos de Guaratuba,
Caiobá e Ipanema.

O Governo do Paraná, por
meio da Superintendência
Geral do Esporte, trabalha
com um quadro de mais de
250 profissionais e acadêmi-
cos das áreas de Educação
Física, Turismo, Enfermagem
e Comunicação, somando as
equipes de arbitragem, artis-
tas circenses, alimentação,
transporte e coordenação.
Todos os profissionais e aca-
dêmicos que atuam nas arei-
as do litoral apresentaram
comprovante de vacinação

Verão Paraná - Viva a Vida realiza mais de 245 mil
atendimentos nas primeiras semanas de atuaçãoVeranistas e moradores locais realizam atividades esportivas, recreativase de lazer, além das ações de sustentabilidade, saúde e segurança

contra a Covid-19 e foram
testados. O superintendente
geral do esporte, Helio Wir-
biski, aponta para o bom fun-
cionamento das atividades
que já reflete no número de
pessoas atendidas.

"As atividades de espor-
te do Verão Paraná - Viva a
Vida estão indo de vento em
popa. Felizmente, tudo está
funcionando corretamente e,
com certeza, vamos bater a
nossa meta de 500 mil aten-
dimentos. Venha para o lito-
ral, pratique esporte, faça
sua avaliação e saiba que
você terá mais de 250 pes-
soas que trabalharão a seu
favor para que você tenha
dias tranquilos no nosso li-
toral", convida o superinten-
dente.

O projeto conta com seis
postos fixos: Morro do Cris-
to, em Guaratuba, Caiobá,
em Matinhos, Praia de Les-
te, Ipanema e Shangrilá, em
Pontal do Paraná, e a Ilha do

Mel. As atividades vão de
terça a domingo, das 8h às
12h e das 15h às 19h.

VERÃO NA SUA CASA
No sábado (8), o Verão

Paraná - Viva a Vida visitou
a casa de uma família, em
Caiobá. O "Verão na sua
casa" levou alegria, brindes
e ações de conscientização
para a família Pereira. Por
meio de inscrição antecipa-
da, a família contemplada no
sorteio recebeu a visita do
trio elétrico e participou de
desafios que valiam prêmi-
os. Também puderam andar
no trio elétrico até o posto
de atendimento do Verão
Paraná, em Caiobá.

CROSS GAMES
A competição entre prati-

cantes de Crossfit, que faz
parte da etapa litoral dos Jo-
gos de Aventura e Natureza,
reuniu mais de 200 atletas na
arena de Caiobá do Verão Pa-

raná - Viva a Vida no último
fim de semana (08 e 09). To-
dos os atletas receberam
uma medalha de participação
e os três primeiros colocados de
cada categoria levaram o tro-
féu de premiação.

EVENTOS DO
FIM DE SEMANA

O fim de semana está re-
pleto de competições no li-
toral do estado. Haverá apre-
sentações de BMX Freesty-
le, com a equipe Showtime
BMX, sexta-feira (14) em
Caiobá, sábado (15) em Gua-
ratuba e no domingo (16) em
Praia de Leste. De sexta-fei-
ra (14) a domingo (16), Gua-
ratuba também será palco do
Campeonato Paranaense de
Beach Soccer, que acontece-
rá no Complexo Esportivo do
município.

Nestes mesmos dias, os
melhores atletas do país es-
tarão na arena do Verão Pa-
raná - Viva a Vida em Caio-

bá para disputar a Etapa Fi-
nal do Circuito Brasileiro de
Handebol de Praia. Serão
equipes do Rio de Janeiro,
Paraíba, Pernambuco, São
Paulo, Rio Grande do Norte
e Paraná neste evento que
faz parte dos Jogos de Aven-
tura e Natureza - etapa litoral.
No sábado, a partir das 14h, e
no domingo, a partir das 12h,
você pode acompanhar a com-
petição ao vivo pelo YouTu-
be Oficial da Paraná Esporte
em www.youtube.com/Para-
naEsporteOficial.

O VERÃO PARANÁ
Viva a Vida é uma reali-

zação conjunta do Governo
do Estado por meio da Supe-
rintendência do Esporte, Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca, Detran, Sanepar, Copel,
Turismo, Cultura e Sejuf. O
projeto conta com o patrocí-
nio do Sicredi, Daju e apoio
do SESC e das prefeituras
municipais.
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Jantar festivoAconteceu no Iate ClubePontal do Sulno Restaurante BonAppetit grandioso jantarFestivo alusivos as festasde final de ano, realizadopelo empresário Russoe sua família.Estiveram presentesvários amigos e clientes,em especial o Dr. JoséAlberto Pereira e família.

Devido ao grande fluxo de turistas
durante a alta temporada, a entrada de
materiais de construção segue proibi-
da na Ilha do Mel até 7 de março, pri-
meira segunda-feira após o Carnaval.
Após essa data, a entrada volta a ser
permitida de segunda a sexta-feira,
com proibição mantida nos finais de
semana durante o ano todo. O Institu-
to Água e Terra (IAT), órgão vinculado
à Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Sustentável e do Turismo (Se-
dest), definiu a medida na Portaria IAT
nº 315/2021 como uma maneira de oti-
mizar o trânsito de moradores e turis-
tas nas trilhas da Ilha. A determinação
também ajuda a evitar a sobrecarga
ambiental no período de maior fluxo
de pessoas. A Ilha tem capacidade de
receber 5 mil turistas por dia. "A Ilha
do Mel é a porta de entrada de muitos
turistas de todo o País e estrangeiros

Entrada de materiais de construção na Ilha
do Mel segue proibida até o fim da temporadaObjetivo é otimizar o trânsito de moradores e turistas nas trilhas da ilha, além de evitar a sobrecargaambiental durante o período. A medida foi publicada em portaria que segue vigente até 7 de março.
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Entrada de materiais de construção na Ilha segue proibida até o fim da alta temporada

no Paraná, principalmente na alta tem-
porada. É um dos destinos turísticos
mais procurados nessa época do ano e
precisamos garantir o bem-estar dos
visitantes, para que divulguem nosso
Litoral e voltem ao Estado para conhe-

cer outros destinos turísticos", afirma
o secretário Márcio Nunes. "Nesses
meses temos um alto fluxo de pesso-
as transitando nas trilhas, que são pe-
quenas e utilizadas pelos moradores e
turistas diariamente. A intenção é evi-

tar um conflito e que a qualidade da
visitação seja afetada, assim como a
qualidade de vida dos moradores",
completa o diretor de Políticas Ambien-
tais da Sedest e diretor de Patrimônio
Natural do IAT, Rafael Andreguetto.

CADEIRAS ANFÍBIAS
As trilhas da Ilha do Mel também

são utilizadas para a circulação das
quatro cadeiras disponibilizadas pelo
IAT nas praias de Encantadas e Nova
Brasília. Elas facilitam o deslocamento
de pessoas com deficiência para os di-
ferentes pontos turísticos, inclusive usa-
da para o banho de mar. O IAT disponi-
biliza as cadeiras gratuitamente, median-
te agendamento pelo WhatsApp (41)
99554-0313. Todas as pessoas assegu-
radas pela Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/
2015) podem solicitar a cadeira.
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PARABÉNS
ANIVERSARIANTES

DE JANEIRO

Fernando Luiz Seren
Dia 03 de janeiro

Yara do Rocio
Dia 06 de janeiro

Clarice da Silveira
Dia 06 de janeiro

Jefferson Debatim
Dia 11 de janeiro

Alana Mariana Campos
Dia 13 de janeiro

Simoni Manfrin Benvenutti
Dia 13 de janeiro

Danilo D'Avila
Dia 08 de janeiroSandra Machado

Dia 04 de janeiro

Cida Ogrodowiski
Dia 09 de janeiro

Euclides Guedes
Dia 12 de janeiro
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COMUNICADOS:
É obrigatório a apresentação dos documentos das crianças até 12 anos e dos
responsáveis no ato da compra do bilhete. Sem a devida documentação, a criança
será impedida de embarcar, portanto, sempre viaje de posse tanto dos seus
documentos, quanto dos documentos da criança.
Estamos trabalhando com as lotações das embarcações reduzidas, por isso os
horários podem sofrer alterações. Pedimos a colaboração e conscientização
de todos, para o cumprimento dos protocolos de segurança e prevenção à
COVID-19. O uso da máscara é OBRIGATÓRIO dentro da embarcação durante
o tempo de travessia e em toda a extensão da Ilha do Mel.
Evite aglomeração. Mantenha o distanciamento.

PONTAL DO SUL / ILHA DO MEL
DOMINGO A QUINTA: DAS 08:00 AS 18:00

SAINDO A CADA 30 MINUTOS OU POR LOTAÇÃO

SEXTA E SÁBADO: DAS 08:00 AS 19:00
SAINDO A CADA 30 MINUTOS OU POR LOTAÇÃO

ILHA DO MEL / PONTAL DO SUL
SEGUNDA A SEXTA: DAS 08:00 AS 18:00

SAINDO A CADA 30 MINUTOS OU POR LOTAÇÃO

SÁBADO E DOMINGO: DAS 08:00 AS 19:00
SAINDO A CADA 30 MINUTOS OU POR LOTAÇÃO

PARANAGUÁ / ILHA DO MEL
SEGUNDA A SEXTA: 09:30 - 13:00 - 16:30

SÁBADO E DOMINGO: 08:30 - 09:30 - 13:00 - 16:30

ILHA DO MEL / PARANAGUÁ
TODOS OS DIAS

SAÍDA DE ENCANTADAS: 07:30 - 13:00 - 16:30
SAÍDA DE BRASÍLIA: 08:00 - 13:30 - 17:00

HORÁRIOS VÁLIDOS A PARTIR
DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022
HORÁRIOS VÁLIDOS A PARTIR
DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022

A Portos do Paraná deu início nesta
semana, em Antonina, à terceira fase
do Programa de Recuperação de Áreas
de Proteção Permanente Degradadas
(PRAD), que prevê a recuperação, com
técnicas agroflorestais, de cerca de 40
hectares localizados em áreas de pre-
servação permanente (como o entor-
no de rios) dentro de pequenas pro-
priedades rurais. A iniciativa terá im-
pacto direto na redução da quantida-
de de sedimentos carregados pela
chuva até o Complexo Estuarino de Pa-
ranaguá.

Das sete reuniões de adesão dos
proprietários/agricultores ao projeto,
quatro já aconteceram: uma na Bacia
Hidrográfica do Rio Pequeno, duas na
Bacia Hidrográfica do Alto Cachoeira e
uma na Bacia Hidrográfica do Rio de
Nunes. Durante os encontros são lidos
os termos de adesão ao PRAD, escla-
recidas as dúvidas e apresentadas as
responsabilidades dos proprietários/
parceiros e também da equipe execu-
tora do projeto.

Para João Paulo Santana, diretor de
Meio Ambiente da Portos do Paraná, é
fundamental os agricultores entende-
rem a importância da recuperação das
áreas degradadas. "Eles não vão sim-
plesmente plantar florestas. Vão fazer

Programa da Portos do Paraná de recuperação de
áreas degradadas do Litoral entra em nova faseExpectativa é recuperar cerca de 40 hectares localizados em áreas de preservação permanente depequenas propriedades rurais. Mais três encontros com agricultores estão agendados para janeiro.

isso com espécies de interesse econô-
mico que podem, além de produzir
comida, gerar renda, fortalecer a bio-
diversidade e sequestrar carbono da
atmosfera", destaca Santana. "O Siste-
ma Agroflorestal é uma das formas de
gestão territorial gerida pela cultura
permanente em que cada ser humano
tem que se responsabilizar pelos seus
impactos sobre o planeta".

O diretor ressalta ainda que o Pro-
grama de Recuperação de Áreas Degra-
dadas vai ao encontro das ações de re-
dução de mudanças climáticas. "Esses
projetos de parceria e conscientização

das comunidades são premissas dos
Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável. Acredito que sejamos um dos
primeiros portos do mundo a implan-
tar uma ação como essa, neste forma-
to", arremata.

APOIO
Suzane Álvares, coordenadora de

implantação de sistemas agroflores-
tais da Ecotec, empresa contratada
pela Portos do Paraná para executar o
projeto, conta que os dois primeiros
encontros foram muito produtivos.

"Os agricultores estão animados

com o início eminente das atividades
práticas do programa, ansiosos para
começar as implantações dos viveiros
e capacitações, como também para o
início dos planejamentos dos sistemas
agroflorestais e da realização dos ca-
dastros ambientais rurais", afirma.

 "Após os encontros de adesões ain-
da faremos uma busca pelas pessoas
que não puderam comparecer aos en-
contros, na primeira semana de feve-
reiro", explica Angélica Soares, coor-
denadora socioambiental da Ecotec.

Mais três encontros de adesão es-
tão agendados para janeiro. Dia 14, na
Bacia Hidrográfica do Alto Cachoeira;
dia 21, na Bacia Hidrográfica do Baixo
Cachoeira e dia 22, na Bacia Hidrográ-
fica Rio Pequeno.

CONDICIONANTE
A execução do Programa de Recu-

peração de APPs Degradadas para a
APA Federal de Guaraqueçaba foi es-
tabelecida como condicionante da Au-
torização de Licenciamento Ambiental
nº 10/2012, emitida pelo ICMBio, e da
Licença de Instalação nº 1144/2016, emi-
tida pelo Ibama, ambas referentes às
obras de dragagem de aprofundamen-
to do canal de navegação, acesso e ber-
ços do Porto de Paranaguá.
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Portos do Paraná realiza reuniões de adesão
ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
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A Polícia Científica do Pa-
raná (PCP) está atuando no
Verão Paraná - Viva a Vida a
partir de um plano de ação cri-
ado para ampliar e manter os
serviços de Criminalística (IC)
e Medicina-Legal (IML) inin-
terruptos no Litoral. O reforço
para esta temporada abrange
os municípios de Matinhos,
Guaratuba e Pontal do Paraná.

Segundo balanço parcial da
corporação, já foram 316 soli-
citações de exames periciais
no primeiro mês de atuação na
temporada.

"Uma das nossas vertentes
de trabalho, que já estamos
executando, tem sido fortale-
cer os serviços já prestados
pelos peritos e médicos legis-
tas nas cidades litorâneas em
razão do crescimento do fluxo
de pessoas", afirma o diretor
do Instituto de Criminalística
do Paraná, Mariano Schaffka
Netto.

O reforço da Polícia Cientí-
fica no Litoral começou no dia
10 de dezembro e, desde en-
tão, tem atendido solicitações
de exames periciais oriundas
das demais forças policiais que
estão atuando no Litoral do
Paraná, e que necessitam dia-
riamente do apoio dos servi-
ços do Instituto de Criminalís-
tica e do Instituto Médico-Le-
gal.

De acordo com o coordena-
dor adjunto do Verão Paraná -
Viva a Vida 2021/2022 pela
Polícia Científica, perito ofici-
al Leonel Letnar Junior, graças

Polícia Científica atende 316 solicitações
de exames em um mês de atuação no LitoralO reforço da Polícia Científica no Litoral começou no dia 10 de dezembro e, desde então, tem atendidosolicitações de exames periciais oriundas das demais forças policiais que estão atuando no litoral do Paraná.
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Polícia Científica do Paraná recebe 316 solicitações de exames periciais em um mês de atuação no Litoral

à integração com a Secretaria
da Segurança Pública houve
ampliação da equipe de pro-
fissionais, o que tem gerado
bons resultados em apoio às
demais forças de segurança.

"Nossa celeridade no enca-
minhamento dos laudos e de-
mais processos se deve ao
modo como organizamos nos-
so efetivo, que neste ano foi
ampliado. Por conta do refor-
ço, temos trabalhado com du-
plas de peritos, a fim de oti-
mizar o serviço já na primeira
fase, garantindo a qualidade
do exame e antecipando os
prazos de entrega dos laudos",
explica o perito.

Os exames mais solicitados

são o de eficiência e prestabi-
lidade de armas de fogo e
munições (212 itens), de subs-
tâncias químicas (40 itens) e
de lesão corporal, feito no IML
(14 solicitações).

"Estamos trabalhando por
períodos, e cada equipe tem
por objetivo terminar seu
tempo com todos os laudos
entregues, garantindo celeri-
dade ao processo", conta Leo-
nel.

Também foram solicitados
exames em veículos, em lo-
cais de acidente de trânsito,
em equipamentos computaci-
onais e em locais de morte,
além dos exames de consta-
tação, exames documentoscó-

picos, genéticos, de cálculo de
velocidade, de coleta de pa-
drão balístico e em numera-
ções identificadoras e compar-
timentos, todos necessários
para desvendamento de cri-
mes e esclarecimento de fa-
tos.

As unidades da Polícia Ci-
entífica que estão em funcio-
namento neste ano ficam em
Paranaguá (já existente fora
da temporada) e em Matinhos
(que abrange, além desta ci-
dade, Pontal do Paraná e Gua-
ratuba), e foram escolhidas
estrategicamente pela facili-
dade de deslocamento aos
demais municípios vizinhos.
Elas contam, inclusive, com o

serviço ininterrupto dos pro-
fissionais todos os dias da se-
mana.

REFORÇO
Além dos exames, a Polícia

Científica também reforçou os
serviços gerais da criminalísti-
ca, com peritos e auxiliares
designados para dar suporte
na elucidação de crimes, na
identificação de possíveis au-
tores por meio da ciência e
ainda na coleta e análise de
vestígios criminais, em apoio
às demais forças policiais. As
equipes ficam de plantão,
preparadas para deslocar-se
rapidamente aos locais emer-
genciais.

Também foram reforçados
os serviços de Medicina Legal,
que contemplam, entre ou-
tros, o uso da ciência para ve-
rificar a condição dos corpos
de vítimas de crimes e aciden-
tes, para o andamento da jus-
tiça. As equipes ficam de plan-
tão, preparadas para deslocar-
se rapidamente aos locais
emergenciais.

"A unidade em Matinhos,
inclusive, recebeu o reforço de
um médico-legista para alguns
períodos, o que permite que
os exames de lesão corporal
solicitados na cidade, e que
precisariam ser feitos apenas
na unidade em Paranaguá,
pudessem ser concluídos aqui
também. Com isso, não só o
processo foi agilizado como o
deslocamento foi diminuído",
explica Leonel.

A Secretaria de Estado da
Saúde realizou na noite des-
ta segunda-feira (10) uma
reunião com prefeitos dos
sete municípios do Litoral,
que compõem a 1ª Regional
de Saúde, para discutir
ações de apoio diante do
aumento de casos de Influ-
enza e Covid-19 na região. O
Litoral recebeu mais de 2
milhões de pessoas nessa
temporada.

Um dos principais assun-
tos discutidos foi o repasse
de recursos por parte da Sesa
aos municípios. Além do en-
vio de mais medicamentos
e vacinas, o secretário da
Saúde, Beto Preto, que pre-
sidiu a reunião, também re-
forçou o compromisso do

Estado discute novas ações de apoio
na área da saúde aos municípios do LitoralA Secretaria da Saúde realizou no começo da noite da segunda-feira (10) uma reunião com prefeitos dos sete municípios do Litoral,que compõem a 1ª Regional de Saúde, para discutir ações de apoio diante do aumento de casos de Influenza e Covid-19 na região.
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Secretário discute novas ações de apoio aos municípios do Litoral

Estado em auxiliar as prefei-
turas em relação à ausência de
profissionais de saúde.

"Vamos conversar com as
entidades representativas,
médicos, enfermeiros e com

a Associação Médica do Para-
ná para avaliarmos todas as
ofertas de vagas e credencia-
mento e ajudar na escassez de
profissionais da saúde nesses
municípios. Temos também a

parceria com o Consórcio de
Saúde do Litoral, que pode nos
fornecer uma alternativa à
demanda de recursos huma-
nos", comentou.

A conscientização da popu-
lação também foi tema da reu-
nião.

Para o secretário, é funda-
mental chamar ainda mais a
atenção dos paranaenses a
respeito da importância da
vacinação, além das medidas
a serem tomadas em caso de
sintomas, que envolvem iso-
lamento voluntário, testagem
e aviso aos contatos.

"É preciso aconselhar os ci-
dadãos a respeito das medidas
necessárias para a superação
da pandemia. Com o fim do
ano e a ascensão de novos ca-

sos de Covid-19 e H3N2, es-
tamos em um momento fun-
damental para reforçar a va-
cinação. Peço a todos os pre-
feitos que nos ajudem nessa
campanha. A Secretaria irá
seguir enviando vacinas e
medicamentos para que os
municípios possam utilizá-los
nesse período mais crítico",
avaliou.

PRESENÇAS
Participaram da reunião

os prefeitos dos municípios
de Guaratuba, Antonina,
Pontal do Paraná, Morretes,
Guaraqueçaba e Paranaguá,
além do deputado estadual
Alexandre Curi e do ex-de-
putado Renato Adur, interlo-
cutor do Litoral.
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O Complexo de Saúde Pe-
queno Cotolengo, localizado
em Curitiba, atua diretamen-
te em atendimentos de aco-
lhimento, educação e saúde
para pessoas com múltiplas
deficiências e também asila-
dos hospitalares do SUS de
Curitiba. Com foco na área da
saúde, o Complexo oferece
atendimentos com equipes
multidisciplinares, incluindo
médicos, psicólogos, fisiote-
rapeutas, musicoterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, entre outros.

A reabilitação acontece de
diversas formas dentro da Or-
ganização, de acordo com cada
perfil de assistido e suas ne-
cessidades, como o caso do
assistido Bruno T., de 33 anos.
O assistido foi acolhido inici-
almente na Unidade de Cuida-
dos Continuados Integrados
(UCCI) Santa Terezinha, em
2020, após passar um longo
período na UTI em hospital de
Curitiba.

A Unidade de Cuidados
Continuados Integrados Santa
Terezinha ofereceu o trata-
mento inicial do assistido,
onde recebeu cuidados inte-
grais e intensivos, com acom-

Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo obtém
resultados positivos na reabilitação de assistidosOrganização que oferece acolhimento, saúde e educação para 230 pessoascom múltiplas deficiências e egressos do SUS Curitiba promove evolução em assistidos

panhamento especializado. A
Unidade conta com salas ex-
clusivas para reabilitação,
quartos, rouparia, banheiros
adaptados e sala de nutrição.
Após o tratamento inicial na
UCCI, o assistido foi transferi-
do para o Lar São Francisco, Lar
exclusivo para o público mas-
culino.

No Lar, com o trabalho da
equipe multidisciplinar com-
posta por profissionais de psi-
cologia, fisioterapia, equote-
rapia e musicoterapia, o assis-
tido Bruno T. completou o pro-

cesso de reabilitação, apre-
sentando resultados muito
positivos. Quando chegou no
Complexo de Saúde Pequeno
Cotolengo, em 2020, o assisti-
do apresentava fraqueza mus-
cular severa, falta de equilí-
brio, resistência na postura e
encurtamento dos membros
inferiores. Após a reabilita-
ção, que durou cerca de um
mês, a melhora foi visível e
acentuada.

O PediaSuit é um método
fisioterapêutico utilizado para
potencializar ganhos motores

e funcionais, reforçando a
musculatura, o equilíbrio e a
coordenação motora. A fisio-
terapeuta responsável pelo
método na Organização, Ste-
fanny Katarine Graciliano, ex-
plica que a evolução do Assis-
tido foi notável.

"O Bruno chegou até nós
debilitado, apresentava resis-
tência na postura ortostática e
problemas musculares, por
ter ficado muito tempo em um
leito de UTI. Chegando ao Co-
tolengo, trabalhamos com a
neuroplasticidade e tivemos

um resultado muito rápido e
positivo", explicou a fisiotera-
peuta.

Além do caso do assistido
Bruno T., o Complexo de Saú-
de Pequeno Cotolengo tam-
bém oferece outras formas de
reabilitação, de acordo com a
necessidade de cada assistido
atendido. Atualmente, o
Complexo dispõe de 18 espe-
cialidades de saúde, como clí-
nica geral, neurologia, geria-
tria, pneumologia, odontolo-
gia, nutrição, pedagogia clíni-
ca, entre outros.

Na primeira semana de ati-
vidades no Litoral, o Departa-
mento de Trânsito Paraná (De-
tran-PR) atendeu mais de 3 mil
pessoas, entre abordagens
educativas com crianças e a
prestação de serviços para os
adultos. Para ajudar as equi-
pes na execução dos traba-
lhos, o Detran-PR, renovou os
kits de uniformes trazendo
uma melhor identificação e
mais comodidade e conforto
aos colaboradores.

"Em apenas seis dias de
ações já tivemos um número
expressivo nos atendimentos.
Nossas equipes estão sempre
à disposição da população pa-
ranaense. Ainda disponibili-
zamos ferramentas para uma
melhor execução dos traba-
lhos, sendo o uniforme uma
delas, o que ajuda no desem-
penho dos trabalhos", desta-

Detran-PR registra mais de 3 mil atendimentos no LitoralAtividades no Verão Paraná - Viva da Vida 2021/2022 incluem ações educativas de trânsito e brincadeiras para ascrianças, além de orientações e oferta de serviços para a população. Confira a programação das próximas semanas.
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Detran-PR registra mais de 3 mil atendimentos no Litoral

ca o diretor-geral, Wagner
Mesquita. A renovação dos
uniformes das equipes que
trabalham nas atividades do
Verão Paraná foi feita por
meio do pregão eletrônico
810/2021, pelo sistema de re-
gistro de preço do Estado. Na
solicitação, foi contemplada a
compra de até mil unidades.

"Cada servidor tem direito a
um kit que contém camiseta,
bermuda e tênis", completa
Mesquita. As roupas são con-
feccionadas com tecidos leves
para facilitar a transpiração em
altas temperaturas; possuem
proteção UVA/UVB; conforto
térmico para maior exposição
ao sol; e cortes diferenciados

feminino e masculino. Até o
momento, foram confecciona-
das 300 camisetas, 200 bermu-
das e 200 tênis.

ATENDIMENTOS
As atividades do Detran no

Verão Paraná - V ida a V ida
2021/2022 começaram em 27
de dezembro e já alcançaram
aproximadamente 3 mil pes-
soas em três pontos no Litoral
do Estado. Houve 1.026 aten-
dimentos nas tendas Detran
Educa; 311 abordagens educa-
tivas a ciclistas; 343 atendi-
mentos na unidade do Detran
Móvel; e 1.391 crianças parti-
ciparam das atividades educa-
tivas e brincadeiras.

O Detran também tem se
dedicado a levar, a cada ano,
mais serviços aos veranistas.
Além de dar todo o apoio tec-
nológico para fazer o cadastro

no aplicativo Detran Inteligen-
te no PIÁ e acesso com login
no portal do Detran, os servi-
dores ajudam as pessoas a
usar o aplicativo Carteira Digi-
tal de Trânsito, baixar os do-
cumentos online, fazer a reno-
vação da CNH, emitir guias,
protocolar defesa de infrações
e suspensões, entre outros.

PLACAS
Um serviço inusitado que

ocorreu já nestes primeiros
dias do ano foi a recuperação
de placas de veículos perdidas
durante as fortes chuvas que
ocorreram no Litoral. Placas
encontradas por cidadãos fo-
ram entregues nas tendas do
Detran e da Polícia Militar. Os
proprietários foram localiza-
dos pela equipe do Departa-
mento a partir dos dados ca-
dastrais junto ao órgão.

DISQUE ANÚNCIOS: NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
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