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EXPEDIENTE

O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior se reuniu
nesta segunda-feira (24) com
a diretoria da empresa Termi-
nal de Contêineres de Parana-
guá (TCP) para apresentar os
projetos em andamento do
Governo do Estado para ampli-
ar e modernizar a estrutura de
exportações pelo Porto de Pa-
ranaguá.

Entre os destaques estão a
ampliação do terminal de con-
têineres da Cotriguaçu no pá-
tio da Ferroeste em Cascavel
(Oeste), que vai dobrar a ca-
pacidade de transporte de car-
gas refrigeradas pelos trilhos;
o projeto da Nova Ferroeste;
e as obras de ampliação do ca-
lado e dos terminais de expor-
tação do porto.

Ratinho Junior destacou
que o Governo do Estado in-
veste na reestruturação de
todo o Porto de Paranaguá.
Isso inclui investimento de R$
500 milhões na ampliação do
Cais Leste, o chamado Moe-
gão, que vai ampliar a carga e
descarga de grãos transporta-
dos por vagões.

A empresa pública Portos
do Paraná também deve con-
cluir em breve as obras de der-
rocagem da Pedra de Palanga-
na, o que vai melhorar a segu-
rança da navegação e reduzir
o tempo de espera das mano-
bras de atracação e desatraca-
ção.

 "O projeto da Nova Ferro-
este também segue a todo o
vapor. Os estudos já passaram
pelo Ibama e seguem agora
para a fase final, que são as
audiências públicas, para en-
tão levar a nova ferrovia a lei-
lão", afirmou o governador.
"Esse projeto vai aumentar a
capacidade de transporte de
grãos e contêineres pelos tri-
lhos, fazendo com que o Para-

Governador apresenta à diretoria da TCP projetos
para ampliar exportações em ParanaguáEntre os destaques estão a ampliação do terminal de contêineres da Cotriguaçu no pátio da Ferroeste em Cascavel;o projeto da Nova Ferroeste; e as obras de ampliação do calado e dos terminais de exportação do porto.
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O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta segunda-feira (24) com a diretoria
do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) para apresentar os projetos em andamento do

Governo do Estado para ampliar e modernizar a estrutura de exportações pelo Porto de Paranaguá

ná tenha o maior corredor de
exportação de proteína do
mundo".

CONTÊINERES
Maior corredor de exporta-

ção de proteína de frango do
mundo, a TCP bateu recorde
histórico na movimentação de
contêineres em 2021. Foram
despachados no ano passado
1,1 milhão de TEUs (unidade
de medida de um contêiner
de 20 pés), sendo 186 mil TEUs
de contêineres refrigerados,
consolidando a empresa como
a maior exportadora de cargas
congeladas do Brasil.

A expectativa é melhorar
ainda mais esses resultados
com os novos projetos em an-
damento no Paraná, salientou
o diretor Comercial e Institu-
cional da TCP, Thomas Lima. "A
Portos do Paraná tem dado
um suporte exemplar ao ter-
minal de contêineres, o que
nos ajuda a obter resultados
acima da média a cada ano.
Tivemos uma performance
excelente no ano passado e
devemos isso ao trabalho con-
junto com a empresa pública

e o bom ambiente de negóci-
os proporcionado pelo Gover-
no do Paraná", afirmou.

 "Queremos aumentar a
nossa capacidade e virar refe-
rência mundial no transporte
de cargas, como acontece nos
grandes portos da China. Os
investimentos do Governo
do Estado em infraestrutu-
ra e a modernização que
planejamos para o terminal
vão permitir  que alcance-
mos, até 2025, um patamar de
classe mundial", destacou
Lima.

"A atração de investimen-
tos privados é importante para
gerar desenvolvimento e em-
pregos para a comunidade.
Mas, para isso, o Governo do
Estado tem que assegurar ao
mercado que tem boa gover-
nança e boa gestão", reforçou
o diretor-presidente dos Por-
tos de Paranaguá e Antonina,
Luiz Fernando Garcia.

"O Paraná tem trabalhado
para reduzir a insegurança ju-
rídica e diminuir os custos lo-
gísticos, o que dá credibilida-
de e tem sido fundamental
para atrair os investidores".

FERROESTE
A previsão é que a amplia-

ção do terminal da Cotriguaçu
na Ferroeste seja finalizada
em meados de fevereiro. A
área de carregamento de con-
têineres ganhará mais 500
metros, o que deve dobrar a
capacidade de carga transpor-
tada por trilhos. Para ampliar
o pátio e melhorar o desvio
ferroviário, a Cotriguaçu in-
vestiu R$ 14 milhões.

A cooperativa é responsá-
vel pela logística de distribui-
ção de grãos e proteína animal
produzidos por outras quatro
cooperativas da região Oeste:
C.Vale, Lar, Copacol e Coopa-
vel. Em 2021, 1.100 contêine-
res de proteína animal conge-
lada e refrigerada partiram do
terminal em Cascavel com
destino ao Porto de Parana-
guá, de onde foram enviados
para a Europa, Ásia e África.

NOVA FERROESTE
Com o projeto da Nova

Ferroeste, a participação do
modal ferroviário, inclusive
para o transporte de contêine-
res, ganhará novos patamares

no Paraná. O projeto do Gover-
no do Paraná vai ligar por tri-
lhos o município de Maracaju
(MS) a Paranaguá, no Litoral do
Estado, e inclui também ramal
entre Foz do Iguaçu e Casca-
vel, somando 1.304 quilôme-
tros de extensão no total.

Além de movimentar as
cargas de grãos e proteína ani-
mal das regiões Sul e Centro
Oeste, a previsão é escoar,
pela estrada de ferro, parte da
produção agrícola do Paraguai
e Argentina pelo Porto de Pa-
ranaguá.

O Estudo de V iabilidade
Técnica, Econômica e Ambien-
tal (EVTEA) apontou que a
construção da nova ferrovia vai
permitir a redução do custo
logístico dos produtores para-
naenses em até 30% em algu-
mas regiões. A economia por
parte das empresas vai tornar
a produção do Mato Grosso do
Sul e do Paraná mais competi-
tiva. A estimativa é transpor-
tar cerca de 38 milhões de to-
neladas no primeiro ano de
operação plena. O valor do in-
vestimento é de R$ 29,4 bi-
lhões e o projeto deve ir a lei-
lão no segundo trimestre de
2022. O vencedor será respon-
sável pela construção da estra-
da e vai poder explorar o em-
preendimento por 70 anos.

PRESENÇAS
Acompanharam a reunião

os secretários estaduais da In-
fraestrutura e Logística, San-
dro Alex, e da Fazenda, Renê
Garcia; e o diretor-presidente
da Invest Paraná, Eduardo
Bekin. Pela empresa, estavam
presentes o CEO, Tony Shi; os
gerentes Executivo e Comer-
cial, Giovanni Souza; de Ma-
rketing e Projetos, Mateus
Campagnaro; e Institucional,
Gabriel Vieira.

A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) cumpriu um manda-
do de busca e apreendeu
uma espingarda, um rifle,
uma carabina, mais de 200
munições e um papagaio,
nesta semana, em Guaratu-
ba, no Litoral.

Polícia Civil apreende três armas e
mais de 200 munições em GuaratubaAs armas, todas com autorização de posse, foram apreendidas porpossivelmente estarem envolvidas no crime de ameaça.

As armas, todas com auto-
rização de posse, foram apre-
endidas por possivelmente
estarem envolvidas no crime
de ameaça. Elas foram enca-
minhadas para a perícia e a ave
foi levada para o Instituto Água
e Terra (IAT). No dia 11 de de-

zembro, vizinhos do homem
que teve os itens apreendidos
registraram um boletim de
ocorrência afirmando que in-
divíduo se apropriou indevida-
mente de terras e estava fa-
zendo ameaças e atirando para
cima.
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O mapa do Paraná regis-
trou temperaturas acima dos
40° C durante este fim de se-
mana. No sábado e no domin-
go, houve registro de tempe-
raturas máximas que não apa-
reciam há meses no Estado e
também recordes históricos.
O calor se mantém e segue até
quinta-feira (27), quando a
atuação de uma frente fria é
esperada no Estado. Os dados
são do Sistema de Tecnologia
e Monitoramento Ambiental
do Paraná (Simepar).

Curitiba bateu o recorde do
ano neste domingo (23): 33,1°
C foi a temperatura mais alta
registrada na cidade desde
setembro de 2020. Ainda no
domingo, no Oeste do Estado,
São Miguel do Iguaçu igualou
o patamar mais quente de sua
história: 40,6 °C, registrado em
setembro de 2020. Em Loanda,
no Noroeste, fez 41° C no sá-
bado (22), o maior valor regis-
trado na rede de estações
meteorológicas.

Em Altônia (Norte), Paloti-
na (Oeste) e Capanema (Sudo-
este) o calorão se aproximou
do recorde histórico. Na pri-
meira houve registro de 40,1
°C, contra 41,3 °C de máxima.

Fonte: Simepar

"Calorão" faz Paraná ultrapassar 40° C;
cidades registram recordes históricos

bre a Capital. No Oeste/Noro-
este, temperaturas acima dos
30°C também já são registra-
das", disse a meteorologista
Lidia Mota, do Simepar.

As regiões Oeste, Noroes-
te e Sudoeste vão se aproxi-
mar dos 40° C na tarde desta
segunda-feira e chuvas bem
típicas de verão - rápidas e
pontuais - podem ocorrer no
Centro-Sul, Sudoeste, Oeste e
Noroeste, inclusive com pos-
sibilidade de ventos mais for-
tes.

Na Capital e no Litoral, a
máxima deve chegar a 32° C. O
pico será de 31° C nos Campos
Gerais; 34 °C no Sudoeste; 36°
C no Oeste; e no Norte e No-
roeste segue acima dos 36° C
em Maringá e 35° C em Londri-
na, segundo os meteorologis-
tas do Simepar.

Na quarta-feira (26), o tem-
po segue mais abafado favo-
recendo a ocorrência de pan-
cadas de chuvas. Entre quinta
e sexta (27 e 28), a previsão do
Simepar é de que a aproxima-
ção de uma frente fria reforce
a condição de tempo instável,
com possibilidade de desen-
volvimento de alguns tempo-
rais.

Na segunda, a diferença foi de
apenas 1,2° C (de 40,8° C no
domingo para 42° C de máxi-
ma histórica). Na terceira,

houve registro de 40,2° C, con-
tra 42° C de recorde. E a sema-
na segue quente no Paraná. A
segunda-feira (24) amanhe-

ceu com tempo mais seco e
estável. "As temperaturas se-
guem elevadas, com valores
que já ultrapassam os 24°C so-

Mais uma área do Porto
de Paranaguá foi qualificada
como prioridade nacional
pelo Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI) do
governo federal. A PAR 03,
de 38 mil metros quadrados,
será destinada à movimen-
tação e armazenagem de
granéis sólidos minerais,
principalmente fertilizan-
tes.

"Essa qualificação indica
que, entre outros projetos
de infraestrutura e transpor-
te, a realização do leilão do
terminal no porto paranaen-
se é prioritária", afirma o di-
retor-presidente da Portos
do Paraná, Luiz Fernando
Garcia. O espaço engloba o
pátio (greenfield) cercado,
de 32 mil metros quadrados,
localizado em frente ao edi-
fício Palácio Taguaré, sede
administrativa da Portos do
Paraná; e o Terminal Público
de Fertilizantes (Tefer), de
seis mil metros quadrados.

O levantamento prelimi-
nar feito pela Portos do Pa-

Mais um terminal do Porto de Paranaguá
ganha prioridade nacional de investimentosA PAR 03, de 38 mil metros quadrados, será destinada à movimentação e armazenagemde granéis sólidos minerais, principalmente fertilizantes.

Mais um terminal do Porto de Paranaguá ganha prioridade nacional de investimentos
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raná aponta a necessidade de
investimentos da ordem de R$
172,5 milhões. "O valor é o
mínimo que deve ser aplicado
pela futura empresa arrenda-
tária na implantação de um
novo armazém, com estrutura

e capacidade suficiente para
as operações", diz Garcia.

O futuro terminal tem pre-
visão de capacidade estática
de 130 mil toneladas. Já a ca-
pacidade dinâmica é estima-
da em 2,6 milhões de tonela-

das/ano. Os estudos da área
estão em desenvolvimento e
tão logo sejam concluídos a
área seguirá os trâmites neces-
sários - que incluem autoriza-
ção da agência reguladora, au-
diência pública e parecer dos

tribunais de conta - para ser
arrendada em futuro leilão
na Bolsa de Valores oficial do
Brasil (B3).

Atualmente, a Portos do
Paraná dispõe de cinco áre-
as para futuros terminais.
Além das PAR 32 e PAR 50, as
áreas PAR 09, PAR 14 e PAR
15 também devem ir a leilão
ainda neste ano. O valor es-
timado para as cinco áreas
disponíveis para futuros ar-
rendamentos é de quase R$
2 bilhões.

Publicado nesta terça-
feira (25), no Diário Oficial da
União, o decreto número
10.944/2022 habilita outros
dois empreendimentos em
portos públicos brasileiros,
além da área do porto para-
naense. Assinado na segun-
da-feira (24) pela Presidên-
cia da República, o docu-
mento ainda traz a habilita-
ção das áreas RIG71, no Por-
to Organizado de Rio Gran-
de; e TGSFS, no Porto Orga-
nizado de São Francisco do
Sul, Santa Catarina.
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O município de Matinhos, no Lito-
ral, formalizou nesta sexta-feira (21) a
adesão ao programa Força-Tarefa In-
fância Segura (Fortis) com objetivo de
reforçar a proteção das crianças no li-
toral paranaense.

Coordenada pela Secretaria estadu-
al da Justiça, Família e Trabalho, a ação
mobiliza órgãos do governo estadual,
Polícia Militar, Prefeitura de Matinhos,
sociedade civil, conselhos tutelares e
comerciantes.

O secretário Ney Leprevost alerta
que os registros de casos de abandono
infantil no Litoral são preocupantes. E
cita como exemplo relatos como o de
uma criança deixada trancada dentro
do carro por um casal que foi tomar
banho de mar.

"A Fortis está atuando em diversos
locais do Paraná e hoje agradecemos a
adesão da Prefeitura de Matinhos.
Nossa principal parceira na tempora-
da de verão é a Polícia Militar, que tem
mostrado muita eficiência aqui no Li-
toral", afirmou o secretário. "A violên-
cia contra a criança é inaceitável. Nos-

Adesão de Matinhos à Força-Tarefa Infância
Segura reforça segurança das crianças no LitoralA ação mobiliza órgãos do Governo Estadual, Polícia Militar, Prefeitura de Matinhos, sociedade civil, conselhos tutelares e comerciantes.
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Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e PM reforçam segurança das crianças
no Litoral com adesão do município de Matinhos à Força-Tarefa Infância Segura

sa Força-Tarefa Infância Segura está
agindo com a Polícia Militar em todo
Litoral. Se você souber de casos de
pedofilia, não se omita. Não se cale,
denuncie através do número 181 ou
chame o policial mais próximo", disse.

O comandante do 1º Comando Re-
gional da PM, coronel Renato de Oli-
veira Ribas Filho, destacou que a polí-

cia e os bombeiros têm desenvolvido
ações constantes em proteção às cri-
anças. "A Fortis vem somar com o es-
forço da PM de proteger as crianças.
Todo esclarecimento para as famílias é
importante", afirmou.

O evento foi realizado na Arena
Caiobá e contou com a participação de
representantes de diversas entidades.

As equipes da Fortis pretendem
promover mobilizações em pontos es-
tratégicos como na entrada do ferry-
boat, nos horários de pico nos calça-
dões centrais de Matinhos e Caiobá,
Guaratuba e Praia de Leste e também
a utilização dos carros da Fortis.

"O Governo do Estado e a Sejuf têm
feito um trabalho cuidadoso, abrindo
os caminhos do bem", disse o prefeito
Zé da Ecler.

FORTIS
A Força-Tarefa Infância Segura foi

criada na gestão do governo Carlos
Massa Ratinho Junior e estabelece uma
rede de proteção envolvendo secre-
tarias de Estado, Poder Judiciário, Mi-
nistério Público, OAB, Conselhos Tu-
telares, forças policiais e instituições
da sociedade civil organizada para a
integração das políticas públicas dos
sistemas de justiça, segurança, assis-
tência social, educação e saúde, com
ações coordenadas e efetivas para o
acolhimento e o atendimento integral
às crianças vítimas de violência.
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A primeira carga de proje-
to 2022 do berço 215, no cais
comercial do Porto de Parana-
guá, foi embarcada nesta se-
gunda-feira (24). Foram oito
volumes, de oito toneladas
cada, de equipamentos para a
indústria mineradora. A ex-
portação do segmento de car-
ga geral foi destinada à Amé-
rica Central.

"A carga de projeto é uma
carga de alto valor agregado,
que vemos muito aqui no Por-
to de Paranaguá ao longo de
todo o ano. Em 2022 não deve
ser diferente", afirma o dire-
tor de operações, Luiz Teixei-
ra da Silva Júnior. Além do ber-
ço 215, esse tipo de carga tam-
bém é embarcado pelos ber-
ços 216, 217 e 218.

 "O porto paranaense tem
operadores altamente qualifi-
cados para operar esse tipo de
carga especial, seja destinada
para a exportação ou recebida
de importação", explica Tei-
xeira.

As peças industriais, fabri-
cadas em Minas Gerais, foram
carregadas no porão de um

Porto de Paranaguá embarca carga para indústria
de mineração de alto valor agregadoForam oito volumes, de oito toneladas cada, de equipamentos.Porto paranaense tem operadores altamente qualificados para operar esse tipo de carga especial.
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Peças para indústria de mineração são embarcadas no Porto de Paranaguá

navio do tipo Roll on-Roll off
(cargueiro de grande capacida-
de que permite que automó-
veis e outros produtos entrem
e saiam do navio pelos seus
próprios meios).

Levadas ao interior do na-
vio na carroceria de caminhão,
o acesso é feito pela rampa
localizada na popa da embar-
cação. No porto paranaense,

operam nesse tipo de navio as
empresas do grupo Marcon,
Orion e TCP.

OPERAÇÃO
Aldemar Marques Moreira,

gerente de operações e de ca-
patazias do grupo Marcon, ex-
plica que para essa operação
é preciso empilhadeiras de
grande porte e operadores

habilitados, além do transpor-
te até o navio. O trabalho é
feito pelas cooperativas que
atuam na faixa primária do
Porto de Paranaguá. Todo a
movimentação de carga em
terra, incluindo carga e descar-
ga, armazenagem e embarque
das mercadorias no porto é o
chamado de serviço de capa-
tazia.

Os operadores portuários
têm departamentos que cui-
dam exclusivamente dessa
função, em parceria com a ad-
ministração do porto público.
A Portos do Paraná disponibi-
liza área de pátio para arma-
zenagem, além de acesso, lim-
peza e a segurança da área de
cais.

PROJETO
Aldemar Marques Moreira

explica que as cargas designa-
das como "carga de projeto"
têm essa nomenclatura por
exigirem planejamento mais
específico e detalhado para a
operação. "Desde a saída da
fábrica até a entrega, no des-
tino final, diferente de uma
carga movimentada em larga
escala", afirma.

As peças industriais ainda
são transportadas em embala-
gens que seguem um padrão.
"A carga de projeto é única e,
normalmente, excede as di-
mensões de um container e
precisam de equipamentos
especiais para a movimenta-
ção", completa.

Janeiro é o mês da consci-
entização da saúde mental e
a Secretaria da Segurança
Pública está reforçando a
prevenção por meio do Pro-
grama de Atenção Psicosso-
cial - Prumos, dedicado para
atendimento aos integran-
tes das instituições vincula-
das à Sesp e seus dependen-
tes.

O objetivo é intensificar a
divulgação dos serviços aos
profissionais. Para isso, uma
equipe estadual está promo-
vendo visitas nas seções e cen-
tros de atendimento.

"A intenção do Janeiro
Branco é fazer com que as pes-
soas direcionem sua atenção
ao cuidado da saúde mental.
Ter um mês alusivo a esse as-
sunto é importante porque, às
vezes, ele passa despercebi-
do no decorrer dos outros
meses, e para que a gente pare
pelo menos um momento e
tenha essa reflexão de cuidar
de si mesmo e ajudar quem
precisa", disse a coordenado-
ra estadual do Prumos e chefe
da Assessoria de Planejamen-
to Estratégico e Gestão de
Projetos da Sesp, Patrícia Ma-
nica.

Estado reforça conscientização sobre
saúde mental durante o Janeiro BrancoA Secretaria de Segurança Pública orienta os profissionais por meio do Programa de Atenção Psicossocial - Prumos,dedicado para atendimento aos integrantes das instituições vinculadas à Sesp e seus dependentes.
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Segurança Pública reforça conscientização
sobre saúde mental durante o Janeiro Branco

O Prumos conta com qua-
tro Centros de Atendimento
Psicossocial (CAPs), localiza-
dos em Curitiba, Cascavel,
Maringá e Londrina, além de
36 seções em unidades polici-
ais em outros 26 municípios.

Os CAPS estão instalados
em imóveis fora das sedes das
polícias para que o profissio-
nal se sinta acolhido em um
local separado e seja atendi-
do com toda a descrição que o
tema requer, evitando expo-
sição.

A conscientização sobre a
saúde mental ajuda no bom

desempenho profissional e
bom relacionamento social
dos policiais. Segundo Patrí-
cia, falar sobre saúde mental
é tratar sobre qualidade de
vida, principalmente nessa
área, na qual estão expostos à
violência em prol do bem-es-
tar da população.

 "O Prumos é oferecido de
forma personalizada para os
profissionais da segurança pú-
blica e seus familiares, com
toda a discrição e responsabi-
lidade que o tema envolve. As
sessões são reservadas, com a
análise criteriosa da saúde

mental e de assistência soci-
al, com várias técnicas de con-
versas e atividades em grupo,
buscando elevar a qualidade
de vida e o convívio social do
paciente com todos à sua vol-
ta", explica. Os profissionais
podem procurar o atendimen-
to em qualquer seção do Pru-
mos nas unidades policiais,
mediante agendamento.

"Pode ser uma consulta
presencial ou, caso seja em
alguma cidade onde não te-
nhamos sede disponível, de
forma online", explica Patrí-
cia. "Se observou um compor-
tamento diferente de algum
colega de trabalho ou familiar
e gostaria de buscar orienta-
ção, procure o Prumos, até
mesmo para entender como
fazer a abordagem correta
dessa pessoa que eventual-
mente possa precisar de aju-
da".

VIDA SAUDÁVEL
Segundo o psicólogo Eduardo

Carreira, coordenador do Centro
de Atendimento de Curitiba,
entende-se que para a pessoa
estar bem do ponto de vista
mental ela precisa se cuidar e
observar as outras dimensões

da vida, na atividade física,
numa alimentação balancea-
da, em relacionamentos afe-
tivos e interpessoais bem
equilibrados, além de uma
boa convivência familiar e
profissional.

"Até mesmo a questão es-
piritual é importante, que en-
tra no conceito de saúde men-
tal contemporâneo. A dimen-
são da religiosidade é um as-
pecto importante da vida",
detalha. O profissional de se-
gurança pública deve procurar
ajuda quando tiver problemas,
principalmente nos primeiros
sinais de depressão e tristeza
profunda. De acordo com Car-
reira, existem rotinas de au-
tocuidado no âmbito da saú-
de mental que as pessoas fa-
zer sem a ajuda de um profis-
sional.

"Cuidar da dieta alimentar,
praticar pelo menos 30 minu-
tos de exercícios físicos por
dia, manter boas relações, cui-
dar dos afetos, das relações
que estabelece com a família
e com outras pessoas, dormir
bem, beber água e tudo aqui-
lo que as áreas da saúde pre-
conizam para a qualidade de
vida", arremata.
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Empresas CYAN Piscinas e
Cromo - que participam de
programa de inovação da UTF-
PR - criaram sistema que zera
riscos de acidentes em pisci-
nas.

Um programa da Universi-
dade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), que visa a pro-
ximidade de empresas para o
desenvolvimento da inovação
e novas tecnologias, oportuni-
zou que a empresa júnior da
faculdade de engenharia da
instituição, Cromo Consulto-
ria, e a CYAN Piscinas - especi-
alizada em soluções inteligen-
tes para piscinas -, desenvol-
vessem um sistema inédito
que zera os riscos de aciden-
tes nestes locais. Para se ter
uma ideia da importância do
projeto, a cada uma hora e
meia, um brasileiro morre afo-
gado, sendo que 59% das mor-
tes na faixa de 1 a 9 anos de
idade ocorrem em piscinas,
segundo dados da Sociedade
Brasileira de Salvamento Aqu-
ático (Sobrasa).

O projeto - que também
contou com a colaboração de
outras duas empresas juniores
da UTFPR, a Citi (de tecnolo-
gia) e a Júnior Design (de de-
sign) - é voltado à automação,
com sensores de movimento
duplos que têm como objeti-
vo detectar qualquer anorma-
lidade na piscina, quando a
área de lazer estiver fechada,
como a queda acidental de
uma criança ou animal de es-
timação, alarmando para o
perigo.

Programa da UTFPR desenvolve sistema inédito
de automação que gera segurança em piscinasEquipamento tem por objetivo diminuir a quantidade de óbitos e acidentes em piscinas.A cada uma hora e meia, um brasileiro morre afogado em piscinas e época de verão gera alerta!

O desenvolvimento do
novo produto, que está sendo
colocado em prática graças ao
Movimento Empresa Júnior,
foi concebido pelos empresá-
rios Bráulio César Bandeira
Aleixo e Marcos Antonio de
Araújo, sócios na CYAN Pisci-
nas, e que fazem o papel de
indústria no sentido de serem
clientes da Cromo, Citi e Júni-
or Design.

A Curitiba foi a cidade es-
colhida para o lançamento por
ser considerada um polo naci-
onal de inovação.

"A segurança dentro de
uma piscina merece atenção
especial, então, investir em
dispositivos que alertam para
perigos em piscinas é uma ati-
tude consciente de precau-
ção", comenta Bráulio, expli-
cando o funcionamento do
aparelho: trata-se de um dis-
positivo eletrônico, capaz de
responder a um estímulo físi-
co/químico de maneira espe-
cífica, disparando um alarme
toda vez que detecta quedas

acidentais de corpos em pisci-
nas.

Para total eficácia, o siste-
ma tem capacidade de evitar
falsos disparos em momentos
de ventos e chuvas, por exem-
plo, ofertando maior confiabi-
lidade ao usuário. Seus sinais
elétricos são disparados, atra-
vés de um alarme e, também,
em forma de um sinal no celu-
lar.

A CYAN Piscinas já possui
um produto no mercado que
tem a mesma finalidade de
salvar vidas. Trata-se do ralo de
sucção, que impede que as
pessoas fiquem presas. De
acordo com a Sobrasa, a maio-
ria dos afogamentos de crian-
ças de 4 a 12 anos se dá pela
sucção da bomba.

MERCADO EM ALTA:
BRASIL GANHA
IMPORTÂNCIA

INTERNACIONAL
NO SETOR DE PISCINAS
Na visão de Bráulio César

Bandeira Aleixo e Marcos An-

tonio de Araújo, há alguns
anos, o mercado de piscinas do
Brasil era bem diferente do
atual: poucas informações e
fabricantes, bem como raríssi-
mas peças e opções de produ-
tos e serviços. Mas, hoje, o
Brasil, graças ao clima tropical
e ensolarado praticamente
todo o ano, tem grande núme-
ro de construções e projetos
de piscinas de alto padrão em
todos os estados.

"O resultado é que o País
passou a deter um dos merca-
dos mais desenvolvidos do
mundo, neste segmento, an-
gariando a cada dia uma posi-
ção de destaque em matéria
de criação, projetos e inova-
ção. Com a parceria, nosso pro-
pósito é levar soluções de es-
tética visual, acabamento e,
principalmente, segurança,
para os proprietários das pis-
cinas e, também, para os ar-
quitetos e projetistas, contro-
ladas à longa distância, por
meio da internet, ou aciona-
das sem estar conectado à
rede", ressaltam os empresá-
rios.

A ideia de selecionar Curi-
tiba, que está dentre as capi-
tais com melhor Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH)
do Brasil, para ser a primeira
cidade fonte dos investimen-
tos da CYAN Piscinas, se deu
por conta de sua localização
estratégica, com fácil escoa-
mento da produção; mercado
consumidor importante; mão
de obra qualificada; além do
fato dela fazer parte do grupo

dos cinco municípios brasilei-
ros que mais concentram a ri-
queza produzida no País.

PARCERIA COM
A UNIVERSIDADE

"As empresas juniores têm
por objetivo promover a vi-
vência empresarial através de
empreendedores comprome-
tidos, que trazem novas solu-
ções para o mercado brasilei-
ro. São através de parcerias
como a da CYAN Piscinas, por
exemplo, que nós atingiremos
o propósito de crescer e fo-
mentar a indústria local, en-
tregando soluções de qualida-
de e, principalmente, desen-
volvendo o aspecto profissio-
nal dos estudantes universitá-
rios", explica Maryna Yukie
Addad Ishida, diretora comer-
cial da Cromo Consultoria, gra-
duanda de engenharia mecâ-
nica na UTFPR.

Na visão de Eduardo Saito,
presidente da empresa júnior
e também graduando de en-
genharia mecânica na UTFPR,
o Movimento Empresa Júnior
é um ganha-ganha para os dois
lados: empresa e universida-
de, "afinal, por meio do acor-
do, conseguimos oferecer
projetos de alta qualidade
com o conhecimento e base
do meio acadêmico, entregan-
do soluções a um preço aces-
sível para as empresas, en-
quanto os estudantes são de-
vidamente preparados para
entrar no mercado de trabalho
sênior através da vivência
empresarial".

A Sanepar retirou cerca
de 500 quilos de resíduos
das margens do Rio Nhundi-
aquara e de seus afluentes,
em Morretes, nesta tempo-
rada do Verão Paraná. O plás-
tico foi o material mais en-
contrado nas margens dos
rios, nas duas ações realiza-
das em janeiro.

A atividade foi feita em
caráter experimental pela
Sanepar, que já faz diaria-
mente a limpeza das praias
de Guaratuba, Matinhos e
Pontal do Paraná durante o
verão.

Em fevereiro, a Sanepar
fará a coleta de resíduos
também de forma experi-
mental em Guaraqueçaba:

Sanepar retira cerca de 500 quilos de resíduos
das margens do Rio Nhundiaquara em MorretesCompanhia, que já faz a limpeza das praias, realizou esta atividade em caráter experimental

na sede administrativa, na Ilha
da Peças e em Superagui.

Em Morretes, foram retira-
dos resíduos num trajeto de

2,4 quilômetros às margens do
Nhundiaquara, em pontos
próximos ao Centro, na Ponte
Velha, Estrada América, Pon-

te Molhada, Vila Freitas, Nova
Itália, Estrada Central, Porto de
Cima, Mãe Catira, Rodovia
Mário Marcondes Lobo, São
João da Graciosa e Curva do
Félix. Os coletores também
distribuíram sacolas plásticas
para coleta do lixo aos visitan-
tes da tradicional feirinha de
artesanato de Morretes.

O Rio Nhundiaquara tem
grande importância histórica,
econômica, turística e de lazer
para o Litoral do Paraná. Sua
nascente está no Parque Esta-
dual do Marumbi, seguindo
em alguns trechos paralelo à
Estrada da Graciosa, primeira
ligação rodoviária entre a ca-
pital e o Litoral. Depois de
atravessar Morretes, o Nhun-

diaquara passa por Antonina
e deságua no mar. No rio,
moradores e turistas pes-
cam, nadam, fazem canoa-
gem e rafting, além da co-
nhecida descida do rio com
boias, o boia-cross.

LIMPEZA NAS PRAIAS
Desde o início da tempo-

rada, a Sanepar já retirou
mais de 400 toneladas de re-
síduos durante o serviço de
limpeza das areias das prai-
as de Guaratuba, Matinhos e
Pontal, numa média de 12
mil quilos de lixo coletados
por dia. Nas praias, a limpe-
za inclui limpeza, varrição e
separação de resíduos num
trecho de cerca de 48 km.
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Lorenzo Gaspar Ramos, de
5 anos, foi a primeira criança
vacinada em Guaratuba na
quarta-feira (19), na Central
de Vacinas. Lorenzo é aluno da
APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) e
também da educação infantil
municipal. Os colegas do me-
nino também da APAE, de ida-
de entre 5 a 11 anos, também
foram vacinados nesta quarta-
feira.

Priscila Ramos, mãe do Lo-
renzo, disse que estava aguar-
dando a vacina e que ela trou-
xe esperança e felicidade para
eles.

O primeiro lote de vacinas
recebido pelo município para
a faixa etária de 5 a 11 foi des-
tinado para crianças com co-
morbidades ou deficiências
permanentes.

O prefeito Roberto Justus
ressaltou que o município
chegou na etapa da vacinação
infantil com um percentual de
vacinação adulta com a 2ª

Alunos da APAE são as primeiras
crianças vacinadas em Guaratuba

dose bastante representativo.
Segundo o prefeito, isso traz
muita esperança e tem convic-
ção que vamos chegar ao final
da pandemia por conta da va-
cinação.

O prefeito Roberto Justus
também agradeceu a equipe
da Saúde que há um ano se
dedica à proteção da popula-
ção contra a Covid-19, e que
retoma agora o espaço Central
de Vacinas no ginásio do Par-
que Municipal por conta do

volume de pessoas buscando
a proteção da vacina.

O secretário Municipal da
Saúde, Gabriel Modesto, con-
tou que o município deve va-
cinar 3.500 crianças até março,
priorizando as crianças devi-
damente matriculadas na
rede municipal ou particular
de ensino do município de
Guaratuba, pois as doses foram
enviadas por meio dos dados
de população do IBGE, não
sendo possível atender turis-

tas e veranistas neste mo-
mento.

As escolas enviaram lista
nominal de todos os seus alu-
nos e somente serão agenda-
das as crianças que estiverem
nesta lista.

Os responsáveis pelas cri-
anças devem cadastrá-las no
site vacinas.guaratuba.pr.
gov.br. Para crianças com co-
morbidades ou deficiências
permanentes deve-se anexar
o laudo, declaração médica
que comprove a prioridade.

CENTRAL DE VACINAS
A Central de Vacinas retor-

nou o funcionando para vaci-
nação infantil e demais vaci-
nas contra a Covid-19 no giná-
sio do Parque Municipal (bair-
ro Piçarras) após reunião da
equipe da Saúde ocorrida na
última sexta-feira (14).

A decisão do retorno da
Central levou em conta o iní-
cio da vacinação das crianças
de 5 a 11 anos, a pressão na

demanda da dose de reforço
após a diminuição do interva-
lo entre doses de 5 para 4 me-
ses, e a alta procura por conta
da nova variante e também
dos turistas e veranistas que
fez o Governo do Estado au-
mentar a remessa de vacinas
para as cidades do Litoral.

Também retornou e está
disponível o agendamento
prévio através do site http://
vacinas.guaratuba.pr.gov.br

Todos devem realizar o ca-
dastro novamente seja para a
1ª dose, 2ª dose ou dose re-
forço.

Se a pessoa já tiver cadas-
trada, o sistema vai apontar a
duplicidade e dar a data do
agendamento da dose corres-
pondente.

A Central funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às
11h30 e das 13h às 18h.

*Não esqueça da
carteirinha de vacinação,
um documento com foto,

CPF ou cartão SUS.

Com sucessivas chuvas e
casos de alagamentos no iní-
cio deste ano, o município de
Matinhos, no Litoral do Para-
ná, recebeu, nesta semana,
um empréstimo de dez com-
putadores da Secretaria de Es-
tado da Saúde para repor os
equipamentos que haviam
sido perdidos com a inunda-
ção.  Os equipamentos ajudam
a garantir a continuidade ao
atendimento da população na
Arena Vicente Gurski, permi-
tindo que o município possa
retomar os registros das noti-
ficações dos casos de Covid-19
e síndrome gripal.

Após perder equipamentos, Matinhos
recebe computadores e camas do EstadoOs computadores ajudam a garantir a continuidade ao atendimento da população na Arena Vicente Gurski,permitindo que o município possa retomar os registros das notificações dos casos de Covid-19 e síndrome gripal.

Regional de Saúde e encami-
nhados ao município" comen-
tou o secretário de Estado de
Saúde, Beto Preto.

No local, além de orienta-
ções e suporte, também são
realizados testes rápidos para
a Covid-19. Com a disponibili-
zação dos computadores, a
expectativa é para a normali-
zação rápida do atendimento
à população.

MAIS EQUIPAMENTOS
Durante a semana, a Sesa

também disponibilizou seis
camas hospitalares equipadas
com colchão para Matinhos,

que foram retiradas pelo mu-
nicípio no Departamento de
Material e Patrimônio no Pa-
raná (DEMP).

"Não podemos diminuir o
ritmo do atendimento, princi-
palmente no Litoral, que por
conta do maior fluxo de pes-
soas e registros de casos de
Covid19 registrou aumento
especial na demanda pelos
serviços de saúde. Com esses
equipamentos, podemos le-
var maior segurança, confor-
to, rapidez e transparência
para a população de Mati-
nhos", completou o secretá-
rio.

"Houve uma sensibilização
muito grande pelo que acon-
teceu em Matinhos. Tomamos

uma rápida iniciativa para o
envio dos equipamentos, que
foram disponibilizados à 1ª
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Depois de quatro dias atra-
cadas no Porto de Paranaguá,
as embarcações da esquadra
da Marinha Brasileira se des-
pedem de águas paranaenses.
A Fragata Independência (F-
44) e o Navio-Aeródromo
Multipropósito "Atlântico" (A-
140) zarparam na manhã des-
ta segunda-feira (24), de re-
torno para o Rio de Janeiro
(RJ). E a despedida foi em
grande estilo. No último dia de
visitas oficiais, domingo (23),
a tripulação do A-140 recebeu
o almirante de esquadra Ar-
thur Pires Ramos, hoje na re-
serva.

"Essa foi uma visita muito
especial. Pires Ramos é filho
de Arthur Miranda Ramos, que
foi superintendente da Admi-
nistração dos Portos de Para-
naguá e Antonina, entre os
anos de 1961 e 1968", disse o
atual diretor-presidente da
Portos do Paraná, Luiz Fernan-
do Garcia.

Acompanhado da família,
Pires Ramos agradeceu a opor-
tunidade e se emocionou com
as homenagens da Marinha, a
bordo do Atlântico. "Eu fiquei
muito feliz com essa oportu-
nidade", disse.

Embarcações da Marinha brasileira se despedem
da Baía de Paranaguá com homenagensÚltimo dia de visitas oficiais foi marcado pela presença do Almirante de Esquadra de reserva,Arthur Pires Ramos, filho de ex-superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.

Embarcações da Marinha Brasileira se despedem da Baía de Paranaguá - No último dia de visitas oficiais,
domingo (23), a tripulação do A-140 recebeu o Almirante de Esquadra, Arthur Pires Ramos, hoje na reserva

FO
TO

: C
LA

UD
IO

 N
EV

ES
/P

OR
TO

S D
O 

PA
RA

NÁ

"Primeiro, pude encontrar,
aqui, velhos companheiros.
Isso já lava a alma", destacou
Ramos. "Segundo, fico feliz
em encontrar uma Marinha
cada vez melhor, mais pujan-
te e empolgada. E terceiro, tal-
vez o mais importante, foi a
fidalguia que eu e minha fa-
mília recebemos aqui, a bor-
do". Como explica o almiran-

te, foi uma fidalguia que vem
de "velhos tempos", uma tra-
dição naval. "Realmente estou
muito feliz e satisfeito de ter
vindo. Foi um momento ines-
quecível. Não sei se vou con-
seguir comparecer a mais al-
gum evento da Marinha, cada
dia está mais difícil, mas esse
vai ficar marcado", afirmou
Ramos.

Graduado na Guarda-Mari-
nha em 1971, Arthur Pires Ra-
mos tornou-se almirante de
Esquadra. em 2010. Condeco-
rado com mais de 20 homena-
gens, entre ordem de mérito,
medalhas e comendas recebi-
das ao longo da carreira, ao
longo da atuação na MB Ramos
foi comandante de dois navi-
os da esquadra; capitão dos

Portos de Santa Catarina; co-
mandante da 1ª Divisão da Es-
quadra e do 5º Distrito Naval
(RS). O filho do ex-superinten-
dente Arthur Miranda Ramos
ainda foi diretor de Telecomu-
nicações, de Pessoal Militar e
diretor-geral de Material; e
integrou diversas comissões
da Marinha Brasileira.

FRAGATA
Já a bordo da Fragata Inde-

pendência F-44, no último do-
mingo (23), a Marinha recebeu
dois grupos de Escoteiros do
Mar do Litoral do Estado: o gru-
po de Antonina e o da Ilha do
Mel. A passagem dos navios
militares no porto paranaen-
se integrou as atividades da
edição 2022 de uma tradicio-
nal operação da Marinha, o As-
pirantex. O evento teve início
no último dia 6 e segue até o
próximo dia 27, data em que
as embarcações devem estar
de volta ao Rio de Janeiro (RJ).

À frente do evento, está o
comandante da 1ª Divisão da
Esquadra (ComDiv-1), contra-
almirante Marcelo Menezes
Cardoso, responsável pelo
planejamento e execução das
atividades.
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CULINÁRIA

Dezenove equipes de han-
debol de praia darão o arre-
messo inicial, neste fim de
semana, na etapa litoral do
Circuito Paranaense, competi-
ção que abre a temporada
2022 da Liga de Handebol do
Paraná.

O torneio integra a progra-
mação dos Jogos de Aventura
e Natureza, realizados pelo
Governo do Paraná, através da
Superintendência do Esporte,
em parceria com as federações
e municípios-sedes.

A arena do Centro Educaci-
onal Esportivo Prefeito Gilber
Gonzaga Vieira, em Antonina,
será palco das disputas entre

Dobradinha de Paranaguá no
pódio da etapa litoral do Circuito
Paranaense de Handebol de Praia

este sábado (22) e domingo
(23). Além da cidade-sede,
também haverá representan-
tes de Araucária, Capitão Leô-
nidas Marques, Cascavel, En-
tre Rios do Oeste, Guarapua-
va, Marialva, São Miguel do
Iguaçu, Paranaguá, Paranavaí e
Ubiratã.

DEMAIS ETAPAS ÚNICAS
A próxima etapa será reali-

zada na região dos Corredores
das Águas, entre os dias 02 e
03 de abril; na sequência acon-
tece a etapa Norte Paranaen-
se, de 02 a 03 de julho; em se-
guida, a etapa Angra Doce, de
20 a 21 de agosto; e ainda a

etapa Lindeiros, de 12 a 13 de
novembro; e os campeões ge-
rais do Circuito Paranaense
serão conhecidos de 19 a 20 de
novembro, etapa que tam-
bém será nos municípios Lin-
deiros.

REALIZAÇÃO
A etapa litoral contou com

o apoio do município-sede, do
Governo do Paraná, por meio
da Superintendência do Es-
porte, da Associação Parana-
ense de Árbitros de Handebol
(APAH) e da Confederação Bra-
sileira de Handebol (CBHb).

Da redação,
Jaqueline Galvão

A prefeitura de Morretes,
em parceria com o Instituto
de Identificação do Paraná,
realizou o Programa Justiça
nos Bairros. Entre os dias  11
a 15 de janeiro foram reali-
zadas mais de 500 emissões
de documentos, dentre os
quais, o Registro Geral (RG),
1ª ou 2ª  via, foram os mais
procurados.  A Secretaria
Municipal de Ação Social,
através do Projeto atendeu

Mais de 500 emissões
de documentos foram

realizados  na ação
promovida pela

Prefeitura de Morretes

INGREDIENTES
- 1/2 Kg de filé de frango

cortado em tirinhas
- 200 g de arroz cozido
- 1/2 abacaxi picado
- 8 cerejas
- 1 caixinha de creme de

leite
- 200 ml de água
- 1 tablete e caldo de gali-

nha
- 50 g de queijo ralado
- 1 cebola picada
- 100 g de margarina
- 1 colher de sopa de curry
- suco de 1 limão
- sal e pimenta a gosto

Filé de Frango Tropical

MODO DE PREPARO
1. Tempere o frango com

sal, limão e pimenta.
2. Numa frigideira gran-

de ou panela coloque a mar-
garina e a cebola para refo-
gar com o frango, junte a
água e o tablete de caldo de
galinha e deixe cozinhar.

3. Acrescente o creme de
leite, o curry e o arroz e dei-
xe reduzir. Coloque o abaca-
xi e as cerejas cortadas em
dois. Ponha tudo em um re-
fratário polvilhe com queijo
ralado e leve ao forno para
gratinar.

toda a comunidade de forma
gratuita e todos aqueles que
agendaram o atendimento
no CRAS. A ação realizada
busca trazer mais acessibili-
dade a população que dese-
ja emitir seus documentos,
dando-as o direito legal de
possuir um registro civil e o
acesso aos documentos pes-
soais, permitindo que as pes-
soas exercitem a cidadania
de forma integral.

Vai até o próximo dia 6 de
fevereiro, em Matinhos, lito-
ral do Paraná, a 8ª edição do
Festival do Caranguejo. Um
dos principais eventos da gas-
tronomia local, o festival acon-
tece ao lado da rotatória da

Festival do Caranguejo é principal atração
gastronômica da temporada em Matinhos

Caranguejo é atração de festival que vai até dia 6 de fevereiro em Matinhos
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Avenida Paranaguá, com aten-
dimento ao público das 11h até
às 0h.

A porção de dez unidades
de caranguejo sai por R$ 75 e
tem como acompanhamento
um vinagrete "do tipo". São

servidos no local diversos ti-
pos de bebidas, além de ou-
tras porções de frutos do mar,
como camarão, peixe frito, e
anéis de lula, além de fritas e
pastel.

Por Tribuna do Paraná

DISQUE ANÚNCIOS: NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
(41) 9 8901-7124 CLARO | WHATS (41) 99696-8905 TIM
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A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) prendeu em flagrante
um homem, de 50 anos, por
maus-tratos a dois cachorros
em Antonina, no Litoral do
Paraná, na tarde desta segun-
da-feira (24). Os policiais che-
garam ao local após recebe-
rem um vídeo do homem ba-
tendo nos animais com um
chicote e mostrando os ca-
chorros em péssimas condi-
ções.

No local, os policiais verifi-
caram que os cães estavam
amarrados em uma corrente
dentro de um espaço peque-
no, sem água limpa e comida.
O homem foi preso em fla-
grante e os animais serão en-
tregues aos cuidados de uma
Organização Não Governa-
mental (ONG) de proteção ani-

Em Antonina, PCPR prende homem em
flagrante por maus-tratos a cachorrosO homem foi preso em flagrante e os cães foram entregues aos cuidadosde uma ONG de proteção animal de Morretes, também no Litoral.
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PCPR prende homem em flagrante
por maus-tratos a cachorros em Antonina

mal de Morretes, também no
Litoral. A Polícia Civil tem pre-
sença reforçada no Litoral nes-
te período do Verão Paraná -
Viva a Vida. Na primeira fase
da temporada, os policiais re-

alizaram mais de 3 mil proce-
dimentos de polícia judiciária
na região. Os policiais civis
atuaram nos municípios de Ma-
tinhos, Guaratuba, Pontal do Pa-
raná, Antonina e Morretes.

Dez procedimentos de po-
lícia judiciária foram realiza-
dos nesta sexta-feira (21) na
localidade de Tagaçaba, zona
rural de Guaraqueçaba, no Li-
toral do Paraná. O atendimen-
to à população foi feito pela
Polícia Civil do Paraná (PCPR),
como parte das atividades do
Verão Paraná - V iva a Vida.
Essa foi a segunda força-tare-
fa  de reforço de serviços aos
moradores do município.

Na primeira fase, que acon-
teceu dias 10 e 11 de janeiro,
foram realizadas oitivas, inti-
mações e diligências investi-
gativas.

Nos dias 01 e 02 de feve-
reiro, a PCPR irá promover a
terceira fase da força-tarefa

Moradores de distrito rural de Guaraqueçaba
são atendidos com dez procedimentos da PCPRAção fez parte das atividades do Verão Paraná - Viva a Vida. Essa foi asegunda força-tarefa  de reforço de serviços aos moradores do município.

PCPR atende população de Guaraqueçaba
em segunda fase de força-tarefa
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no município de Guaraqueça-
ba. Serão realizados serviços
de polícia judiciária para a po-
pulação local. Entre os dias 02

e 05 de fevereiro, a PCPR irá
realizar mutirão para confec-
ção de carteiras de identida-
de para a população local.

Entrou em vigor no início
do ano o Plano de Cargos e
Salários da Guarda Civil Muni-
cipal. A Lei Municipal n.º 2.242,
editada em 5 de julho de 2021,
adota o que é previsto na Lei
Federal n.º 13.022/2014. Co-
nhecida como Estatuto Geral
das Guardas Municipais, a lei
federal estabelece normas
que disciplinam o ingresso de
pessoal, forma e limites de
remuneração, o plano de car-
gos e carreiras, investidura em
cargos de comissão e funções
de confiança, a relação de tra-
balho e os direitos e deveres.

A legislação municipal pas-
sou a ser vigente no dia 1.º de
janeiro, considerando as limi-

Plano de Cargos e Salários da Guarda Civil
Municipal de Matinhos passou a vigorar em 2022

tações impostas pela Lei Com-
plementar n.º 173/2020. De
acordo com o Poder Executi-
vo, a Lei Municipal n.º 2.242
resolve o descumprimento do
artigo n.º 22 do Estatuto Geral
das Guardas. Este artigo esta-
belece a readequação da Guar-
da Municipal de Matinhos até
8 de agosto de 2016.

A Guarda Municipal con-
centra esforços nas ações de
prevenção primária, confor-
me prevê o Estatuto Geral.
Segundo a Guarda, ela tem
enfoque particular em políti-
cas públicas direcionadas a
mulheres, crianças e grupos
vulneráveis.

Departamento de Comunicação

Mais de 30 quilos de pas-
ta base de cocaína foram
apreendidos durante uma
ação do Serviço de Inteligên-
cia do 9° Batalhão de Polícia
Militar na cidade de Parana-
guá, no Litoral, na noite des-
ta quinta-feira (20). A ação
foi contra o tráfico internaci-
onal de drogas e resultou
ainda na prisão de duas mu-
lheres e um homem.

A abordagem foi em duas
casas no bairro Beira Rio,
após o monitoramento do
Serviço de Inteligência do
Batalhão indicar uma movi-
mentação de pessoas ligadas
ao tráfico. Na primeira resi-
dência, havia 32 tabletes de
pasta base de cocaína, além
de três munições de arma de

PM prende trio envolvido
com tráfico internacional
de drogas em ParanaguáA ação foi contra o tráfico internacionalde drogas e resultou ainda na prisãode duas mulheres e um homem.

Trio envolvido com tráfico internacional
de drogas é preso pela PM em Paranaguá
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fogo. Duas mulheres, de 25 e
47 anos, foram presas.

No segundo local foi loca-
lizado o homem, de 21 anos,
o qual também tinha envol-
vimento com o tráfico. Após
as medidas de praxe, o trio
foi encaminhado à delegacia.

Desde o início do Verão
Paraná - Viva a Vida 2021/
2022, a Polícia Militar está in-
tensificando operações e
abordagens para combater o
tráfico de drogas em toda a
região do Litoral, mas em es-
pecial na cidade de Parana-
guá, por ser um ponto estra-
tégico de logística para o
transporte de materiais ilíci-
tos pelo porto até regiões
mais distantes, como outros
estados brasileiros e países.

DISQUE ANÚNCIOS:
NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ

(41) 9 8901-7124 CLARO
WHATS (41) 99696-8905 TIM
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PARABÉNS
ANIVERSARIANTES

DE JANEIRO

Valter Preto
Dia 24 de janeiro

Juarez Felipe Santana
Dia 22 de janeiro

Dirceu Mendes Sobrinho
Dia 26 de janeiro

Cesar Thoaldo
Dia 23 de janeiro

Izabelle Maciel
Dia 26 de janeiro

Cintia Pessa
Dia 28 de janeiro

Cris Bruno
Dia 22 de janeiro

Josiane Batista Maciel Santos
Dia 27 de janeiro

Gabriele Dias
Dia 28 de janeiro

Cláudio  Linhares
Dia 30 de janeiro

DISQUE ANÚNCIOS: NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
(41) 9 8901-7124 CLARO | WHATS (41) 99696-8905 TIM
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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

Mais de 200 ciclistas participaram do
circuito Pedal em Pontal, de 27 quilô-
metros, neste sábado (22), em Pontal
do Paraná, pelo Verão Paraná - Viva a
Vida. O evento foi coordenado pela
Superintendência do Esporte, com
apoio da Polícia Militar e da prefeitura
da cidade, e proporcionou aos ciclistas
uma rota que passou por asfalto, mata,
areia e terra para que pudessem desa-
fiar a si mesmos. Policiais e bombei-
ros militares também participaram.

O superintendente do Esporte, He-
lio Wirbiski, ressalta que eventos de
ciclismo sempre recebem uma adesão
fora do comum da população que, há
tempos, tem mudado seus hábitos
para inserir o esporte e a atividade fí-
sica no seu dia a dia, o que tem se tor-
nado um hábito.

"O pedal já é um sucesso entre os
veranistas. Nesta edição, tivemos um
apoio incrível na organização tanto da
Polícia Militar quanto da prefeitura de
Pontal do Paraná para fazer o circuito
acontecer", disse. "Inovar, com rotas
alternativas que mostram um pouco da
história da cidade e que passam por
pontos turísticos locais, valoriza o tu-
rismo". Esta etapa de Shangrilá propor-
cionou aos 215 ciclistas uma rota que

Pedala Paraná reúne mais de 200 ciclistas
em desafio de 27 quilômetros, no LitoralO evento foi coordenado pela Superintendência do Esporte, com apoio da Polícia Militar e da prefeiturade Pontal do Paraná, e proporcionou aos ciclistas uma rota que passou por asfalto, mata, areia e pela terra.
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Pedala Paraná reune mais de 200 ciclistas de todo Paraná em desafio de 27 quilômetros

seguiu por uma das ruas mais antigas
da cidade, que ligava Pontal do Sul às
demais cidades do Paraná, passando,
em seguida, por duas tribos indígenas,
e finalizando o percurso no rio Guara-
guaçu, ainda em Pontal do Paraná.

Após chegarem neste ponto, os ci-
clistas retornaram ao local de saída e
completaram os 27 quilômetros de
percurso.

EXPERIÊNCIA
Vindo de Curitiba, Fernando Jorge

disse que sua energia para superar

desafios é de família. "Vim com minha
filha, Fernanda, e com a minha prima,
Cibele, para fechar esse trajeto com as
minhas fiéis companheiras de pedal",
afirmou.

"Andar de bicicleta tornou-se uma
tradição para nós. Dia após dia, e com
a consciência dos nossos limites físi-
cos, sempre estamos buscando nos
desafiar e aumentar a dificuldade do
ato de pedalar ao entrarmos em novas
trilhas e rotas diferentes como essa.
Isso acaba nos unindo ainda mais no
final de cada jornada", explicou Cibe-

le. O ciclista Carlos Dagostin, de Mati-
nhos, relatou que, após um tempo,
conseguiu trazer o filho, Victor Eduar-
do, para o estilo de vida da atividade
física com a bike.

"Tem sido muito gratificante para
nós ter momentos como esse, juntos,
em que podemos nos exercitar ao
mesmo tempo em que estreitamos os
laços de pai e filho. Agora que o Victor
já está nesse mundo das bikes, vai ser
difícil sair dele, e isso me deixa muito
feliz, principalmente por conta dessa
cultura que conseguimos criar", disse.

PM E BOMBEIROS
O chefe da 5° Seção do Estado-Mai-

or, major Giuliano Freitas, reforçou
que a participação das equipes de mi-
litares estaduais ajuda a fortalecer a
relação que a comunidade possui com
a PM.

"É muito importante para o cidadão
vir fazer seu exercício físico ao lado dos
policiais, ver que todos somos iguais e
que fazemos parte da comunidade
como um todo. Além disso, temos a
chance de mostrar que nossos polici-
ais e bombeiros também encontram-
se fisicamente aptos para atuar nas
suas atividades diárias", disse.
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Práticas saudáveis e de la-
zer, como dança, ginástica ae-
róbica, vôlei de praia, muro de
escalada e muitas outras op-
ções continuarão abertas a
veranistas e moradores das
praias paranaenses até este
domingo (30).

As atividades são ofereci-
das pelo Governo do Estado,
por meio da Superintendência
do Esporte, dentro da progra-
mação Verão Paraná - Viva a
Vida, e acontecem nas areais
de Matinhos, Guaratuba e
Pontal do Paraná, além da Ilha
do Mel.

De acordo com o diretor de
Inovação da Superintendência
do Esporte, Tiago Campos, es-
sas atividades são muito im-
portantes para o desenvolvi-
mento do senso de coletivida-
de que, aos poucos, retorna ao
normal após o período mais
crítico da pandemia. "Nossas
ações têm a finalidade de pro-
porcionar hábitos saudáveis às
pessoas através de exercício
físico, de uma maneira diver-
tida e dinâmica e, ainda, esti-
mular a saúde dos veranistas,

Dança e ginástica divertem turistas e
moradores nas arenas esportivas do LitoralAtividades prosseguem até domingo (30) nas areias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná,além da Ilha do Mel. São conduzidas pelas equipes da Superintendência Estadual do Esporte.

a fim de melhorar sua quali-
dade de vida após um cenário
mais restrito de pandemia",
explica. Uma das atividades
que mais tem engajado em
Caiobá é a aula de dança ao ar
livre.

No palco instalado na orla,
as equipes do Esporte condu-
zem as coreografias durante
de manhã e à tarde, com di-
versas variações, ao mesmo

tempo em que estimulam o
exercício físico. Uma das mo-
nitoras das atividades do Ve-
rão Paraná pelo Esporte em
Caiobá, Amanda dos Santos,
explica que este tipo de exer-
cício tem uma adesão muito
alta dos veranistas que, a todo
momento, se juntam à dança.

"Todo mundo pode partici-
par. Temos atividades direcio-
nadas para certas faixas etári-

as, como alguns esportes mais
competitivos, porém, a maio-
ria das nossas ações é aberta
para pessoas de todas as ida-
des, e contam com profissio-
nais que buscam deixá-las aco-
lhidas. Ver todo mundo dan-
çando junto e se divertindo,
sem dúvida, é a maior recom-
pensa que podemos receber
neste verão", afirma a moni-
tora.

ENCANTADAS
A irmãs Vanessa e Amanda

da Silva, de Sarandi, no Noro-
este do Estado, que visitaram
Caiobá pela primeira vez para
curtir as praias, acabaram se
encantando pelas atividades
na areia. "Além de adorar o
mar, temos nos divertido mui-
to aqui com as atividades físi-
cas, e nos sentimos muito bem
com esse clima familiar que
proporcionam", conta Aman-
da.  "Poder mudar os hábitos
de uma maneira saudável,
como estamos fazendo, só nos
faz gostar mais daqui", com-
pleta Vanessa.

CRONOGRAMA
Desde o final de dezembro

de 2021, a Superintendência
do Esporte está com estrutu-
ras montadas e possui equi-
pes fixas para atendimento ao
público nas praias de Caiobá,
Guaratuba, Praia de Leste,
Shangri-lá, Ipanema e Ilha do
Mel, além de duas equipes iti-
nerantes que se deslocam a
outros balneários. As ativida-
des acontecem nas estruturas
montadas na areia, das 8h às
12h e das 15h às 19h, e se-
guem até o próximo domingo
(30). "A diversão continua,
portanto quem estiver em al-
guma das praias paranaenses
ou ainda pretende fazer uma
visita, pode colocar a máscara
e se divertir. Além da dança, o
Esporte do Paraná oferece
muitas outras atividades e a
estrutura necessária para a
população curtir durante to-
das as manhãs e tardes", re-
força Tiago.
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No dia 26 de janeiro, mais
152 leitos para atendimento
preferencial à Covid-19 e
H3N2 foram reativados pelo
Governo do Estado. São 142
enfermarias e 10 Unidades
de Terapia Intensiva (UTI),
que se somam aos já reaber-
tos desde sábado (22), tota-
lizando agora 609 UTIs e 948
enfermarias.

Desde o início do proces-
so de reabertura de novos
leitos, a capacidade de in-
ternamentos quase dobrou
para os casos mais leves,
passado de 515 para 948.

Os novos leitos foram
distribuídos nos municípios

Paraná ativa mais 152 leitos para atendimento à Covid-19 e H3N2Desde o início do processo de reabertura de novos leitos, a capacidadede internamentos quase dobrou para os casos mais leves, passado de 515 para 948.
de Londrina (15 enfermarias e
5 UTIs), Maringá (20 enferma-
rias), Umuarama (10 enferma-
rias), Laranjeiras do Sul (10 en-
fermarias), Prudentópolis (10
enfermarias), Palmas (5 UTIs e
6 enfermarias), Chopinzinho
(6 enfermarias), Coronel Vivi-
da (6 enfermarias), Manguei-
rinha (6 enfermarias), Pato
Branco (12 enfermarias), Cle-
velândia (6 enfermarias) e Cu-
ritiba (25 enfermarias e 10
UTIs).

 "Não estamos medindo
esforços para atender quem
precisa, neste momento, em
que todos os dias os casos de
Covid-19 e Influenza aumen-

tam no Paraná. Vale ressal-
tar que também estamos
colocando nossas equipes
de prontidão para continu-
ar a vacinação." disse o se-
cretário de Estado da Saúde,
Beto Preto.

Segundo o boletim mais
recente da Covid-19, a mé-
dia móvel de casos está em
15.420, aumento de 99% em
relação a duas semanas
atrás.

No casos dos óbitos, a
média é de 14. São 276 mil
casos já registrados em ja-
neiro - o pico até então ti-
nha sido em maio de 2021,
com 194 mil casos.



Litoral do Paraná - 2a Quinzena de Janeiro.2022
Ano 30 - nº 249 Tribuna do Litoral 15

A equipe do projeto SCVF
(Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos),
ofertado pela Prefeitura de
Antonina através da Secreta-
ria de Assistência Social, este-
ve reunida na última semana
com a Secretária Carolina Frei-
re e o Coordenador do CRAS,
Dr. João Pedro Ribeiro Vieira
para tratar dos projetos deste
ano de 2022. O Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de

Equipe do projeto SCVF reuniu-se
para tratar dos projetos para 2022

Vínculos (SCFV) é um conjun-
to de serviços realizados em
grupos, que busca comple-
mentar o trabalho social com
famílias, agindo assim na pre-
venção de ocorrências de si-
tuações de risco social. Além
disso, o SCFV fortalece as re-
lações familiares e comunitá-
rias e promove a integração e
a troca de experiências entre
os participantes, valorizando o
sentido de vida coletiva. Este

serviço se destina ao atendi-
mento em grupos com crian-
ças, adolescentes, adultos e
idosos.

 Atualmente são ofertados
em nosso município os proje-
tos de: Judô, futebol e futsal,
com seus respectivos orienta-
dores William Sherman Calis-
to, Luís Antonio Machado da
Silva e Jurandir Henrique Ri-
beiro sob a supervisão de
Myreille M. Santos.

Cattalini Terminais responde por 80%
das exportações de óleo vegetal no Brasil

As exportações de óleo de
soja foram os destaques nas
operações portuárias da Cat-
talini Terminais Marítimos em
2021. Os embarques do produ-
to alcançaram 1,2 milhão de
toneladas, um aumento de
37% em relação ao ano anteri-
or. Em 2021, o óleo de soja res-
pondeu por 28% da movimen-
tação geral de produtos pelo
terminal.

Presente no Porto de Para-
naguá desde 1981, a Cattalini
é o maior terminal privado de
graneis líquidos do Brasil e
ocupa posição de liderança no
setor.

Atualmente, a empresa
responde por 80% do total das
exportações brasileiras de
óleo vegetal, que tem como
principais destinos a Índia e a
China.

No fechamento do ano, a
Cattalini Terminais registrou a
movimentação (entre impor-
tação e exportação) de 4,3 mi-
lhões de toneladas de graneis

Os investimentos em infra-
estrutura e tecnologia, aliados
à logística aplicada nas opera-
ções de óleos aquecidos, con-
tribuíram para os excelentes
resultados. A Cattalini utiliza
simultaneamente os dois du-
tos que interligam o píer pri-
vativo ao centro de tancagem
da empresa.

As importações de metanol
foram igualmente relevantes
em 2021, com mais de 1 milhão
de toneladas desembarcadas
no terminal da Cattalini. No
período anterior, foram impor-
tadas 949 mil toneladas.

Para ampliar o atendimen-
to às demandas dos clientes,
a Cattalini triplicou a sua ca-
pacidade de importação de
metanol, desembarcado dos
navios para seus Centros de
Tancagem (CTs). A empresa
usa simultaneamente três du-
tos, de maneira segura e ágil,
e atinge uma vazão de 1.300
toneladas descarregadas por
hora.

líquidos, mantendo seu volu-
me de movimentação na casa
dos 4 milhões de toneladas,
assim como no exercício ante-
rior.

IMPORTAÇÃO
Na importação, os princi-

pais produtos foram os óleos
aquecidos com aumento de
92% em relação ao período

anterior. A categoria compre-
ende mercadorias como óleo
de palma, palmiste e esteari-
na, usados na produção de ali-
mentos.
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