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Com planejamento, Paraná
tira grandes obras de engenharia

do papel, afirma governador
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BPMOA leva vítima de AVC da Ilha do Mel
a hospital de Paranaguá em sete minutos
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 Câmara de vereadores de
Pontal do Paraná é investigada
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EXPEDIENTE

Na manhã desta terça-fei-
ra (15), um King C90, aerona-
ve da frota do Estado, trans-
portou órgãos para transplan-
te, de Francisco Beltrão, no
Sudoeste do Paraná, para Cu-
ritiba. Os rins, fígado e cora-
ção de um homem de 49 anos,
morador da cidade, cuja doa-
ção foi autorizada pela famí-
lia, salvarão a vida de até cin-
co pessoas.

O transporte durou cerca
de 1 hora, e precisou ser ágil
para que os órgãos estivessem
em condições favoráveis aos
transplantes. "O transporte
precisa ser rápido, os órgãos
têm tempo limite para serem
transplantados", diz Juliana
Giugni, coordenadora do Sis-
tema Estadual de Transplantes
do Paraná (SET-PR). "O fígado
tem até 12 horas entre a reti-
rada do doador até o trans-
plante no receptor, o coração
tem o limite de 4 horas e o rim
de até 36 horas", explica.

 "Hoje a divisão de trans-
porte aéreo da Casa Militar do
Paraná realizou mais um voo
em apoio à central de trans-
plantes para captação de ór-
gãos na cidade de Francisco
Beltrão. Isso reduziu o tempo
de transporte, levando espe-
rança para quem precisa", dis-
se o comandante da aerona-
ve, Fernando Camargo.

Assim que a avião pousou
no Aeroporto do Bacacheri,

Com aeronave do Estado, órgãos são transportados
do Interior para Curitiba e podem salvar até cinco vidasRins fígado e coração de um homem de 49 anos foram transportados de Francisco Beltrãopara a Capital. Rapidez é essencial para o sucesso do procedimento.
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Com suporte do Estado, órgãos para transplante são levados
de Francisco Beltrão para Curitiba e podem salvar até cinco vidas

em Curitiba, o fígado foi leva-
do para o Hospital Angelina
Caron, em Campina Grande do
Sul, onde foi iniciado o trans-
plante em uma mulher de 60
anos, por volta de 13h30. Os
rins foram levados para a Cen-
tral Estadual de Transplante do
Paraná para passar por um tes-
te de compatibilidade entre o
doador e o novo receptor. As-
sim que os resultados estive-
rem prontos, os órgãos serão
encaminhado para hospitais à
espera do transplante.

No caso do coração, não
foram encontrados pacientes

compatíveis para o recebi-
mento do órgão. Ele será le-
vado para o banco de tecidos,
no Hospital Evangélico Ma-
ckenzie, que fará uma análise
e, a depender do resultado, o
encaminhará para o transplan-
te de valvas cardíacas. Podem
ser beneficiados até dois
transplantados de qualquer
idade. As valvas podem ficar
armazenadas no banco por um
período de até seis meses.

EXCELÊNCIA
Reconhecido como refe-

rência no Brasil em doações

de órgãos, o Paraná fechou
2021 com 36 doações de órgãos
por milhão de população
(pmp). Foram 412 doações
efetivas, que resultaram em
1.457 transplantes de órgãos e
tecidos e nove transplantes de
coração. Os dados são do Sis-
tema Estadual de Transplantes
do Paraná (SET-PR), da Secre-
taria de Estado da Saúde
(Sesa). No total, o Paraná teve
1.253 notificações de potenci-
ais doadores em 2021.

Outro destaque na área foi
que, em 2020, por meio do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), o

Hospital Pequeno Príncipe
(HPP), em Curitiba, voltou a
realizar transplante pediátrico
hepático (fígado). O procedi-
mento em crianças abaixo de
cinco anos não era feito des-
de 2015 no Estado.

ESTRUTURA
O Estado conta com uma

Central Estadual de Transplan-
tes localizada em Curitiba,
além de quatro Organizações
de Procura de Órgãos (OPOs) -
na Capital, Londrina, Maringá
e Cascavel. Estes centros tra-
balham na orientação e capa-
citação das equipes distribuí-
das em 67 hospitais do Para-
ná, que mantêm Comissões
Intra-Hospitalares de Doação
de Órgãos e Tecidos para
Transplantes (CIHDOTT).

 "É um trabalho muito im-
portante, tem fila muito gran-
de de pacientes que estão à
espera de um órgão e, nos úl-
timos anos, com a pandemia,
sofreu um impacto na doação,
porque pacientes com diag-
nóstico de Covid não puderam
ser doadores", disse Juliana
Giugni.

Ao todo, são cerca de 700
profissionais envolvidos, en-
tre eles 23 equipes de trans-
plante de órgãos, 25 centros
transplantadores de córneas e
quatro bancos de córneas em
atividade - Curitiba, Londrina,
Maringá e Cascavel.

O Município de Guaratu-
ba fez adesão ao Programa
Opera Paraná que pretende
desafogar a imensa fila de ci-
rurgias eletivas gerada pela
pandemia.

Só para Guaratuba foram
destinados quase R$ 500 mil
em cirurgias eletivas que se
dividem nas especialidades:
sistema osteomuscular, apa-
relho digestivo, aparelho da
visão, aparelho Genituriná-
rio, vascular, vias aéreas su-
periores e do pescoço.

As cirurgias eletivas foram
suspensas em todo o Brasil,
em 2020 e 2021, para garantir

Programa Estadual destina R$ 500 mil em
cirurgias eletivas apenas para GuaratubaPrograma Opera Paraná pretende desafogar fila de cirurgias eletivas gerada pela pandemia

problema. O secretário Mu-
nicipal da Saúde, Gabriel Mo-
desto, disse que o Governo
do Estado pediu para que
cada município indicasse sua
maior necessidade de cirur-
gia eletiva.

"Vamos dar bastante va-
são a demanda reprimida de
cirurgias eletivas, são R$ 500
mil investidos em cirurgias
somente para moradores de
Guaratuba durante esse ano,
o que vai permitir diminuir a
fila e dar mais qualidade de
vida a quem ficou na espera
durante a pandemia", ressal-
tou o secretário.

leitos, insumos e medicamen-
tos aos pacientes com Covid-
19. Neste ano, o governo do

Paraná triplicou o orçamento
anunciado anteriormente
para Cirurgias eletivas, que são

procedimentos que não põem
em risco a vida do paciente se
não forem realizados, mas
que podem piorar o quadro
clínico se demorarem, como
no caso de catarata ou pedra
na vesícula. Segundo o depu-
tado Estadual, Nelson Justus,
que intermediou a adesão do
município ao programa, o
apoio do Governo de Estado é
fundamental para a retomada
da saúde, pois durante a pan-
demia o serviço foi direciona-
do exclusivamente à Covid-19,
o Estado é parceiro, e o secre-
tário Beto Preto teve a sensi-
bilidade de enfrentar esse
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O conselho da comunidade presta auxílio aos
reeducandos do sistema prisional oferecendo ces-
tas básicas quando os mesmos comparecem para
cumprir a sua pena de apresentação em juiz todo
mês. Sendo está uma forma de incentivar os ape-
nados a cumprirem de forma integral a pena de
comparecimento em juízo e também para que
mantenham o mesmo endereço e números de te-

Prestação de contas do Conselho da Comunidade de Pontal
do Paraná referente ao último trimestre de 2021

lefone. Em média são atendidos entre 10 à 15
pessoas diariamente.

E para arcar com essas e outras despesas a
verba do Conselho passa primeiro pela aprova-
ção do Plano de aplicação trimestral e somente
após receber a concordância, que são realizadas
essas despesas,  tendo sua prestação de contas
realizada e exposta para a população.
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Fruto de longo planejamento, o
Paraná avança para tirar grandes obras
de engenharia do papel, como o pro-
jeto da Nova Ferroeste e o Novo Pro-
grama de Concessões Rodoviárias do
Estado.

A melhoria da infraestrutura foi
destacada nesta terça-feira (15) pelo
governador Carlos Massa Ratinho Ju-
nior, que participou, em Brasília, da
abertura do 11º Encontro de Líderes Re-
presentantes do Sistema Confea/Crea,
promovido pelo Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (Confea).

Ratinho Junior explicou que o Go-
verno do Estado lançou, em 2019, pri-
meiro ano de mandato, a iniciativa
inédita de planejar o Estado para os
próximos 30 anos. Com a criação de um
banco de projetos executivos, o gover-
no pode deixar organizadas as obras
prioritárias nas mais diversas áreas
para resolver gargalos históricos da in-
fraestrutura paranaense.

"O Paraná é um dos grandes produ-
tores de alimento, por isso era impor-
tante ter um planejamento que pen-
sasse o Estado para o médio e longo
prazo. Se produzimos tanto, é neces-
sário ter uma infraestrutura de quali-
dade para escoar essa produção", afir-
mou Ratinho Junior. "Graças a esse
banco de projetos, conseguimos reu-
nir os estudos para planejar a infraes-
trutura do Paraná, e já temos no hori-
zonte executar grandes obras de en-
genharia", disse.

A maior delas, afirmou o governa-
dor, será a nova linha férrea que vai
ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul,
ao Porto de Paranaguá. O projeto da
Nova Ferroeste prevê ampliar o traça-
do atual da ferrovia, que conta com 248
quilômetros de linhas férreas entre

Com planejamento, Paraná tira grandes obras
de engenharia do papel, afirma governadorMelhoria da infraestrutura do Estado foi destacada nesta terça-feira (15) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior,que participou, em Brasília, da abertura do 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea.

Governador Carlos Massa Ratinho Junior participa do
11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua
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Cascavel e Guarapuava, e deve chegar
a 1.304 quilômetros de trilhos.

AMBIENTE
O Estudo e o Relatório de Impacto

Ambiental (Eia/Rima) já foram aceitos
pelo Ibama e a previsão é iniciar em
abril as audiências públicas com os
municípios de abrangência do proje-
to. "Será o segundo maior corredor
férreo do Brasil, atrás apenas da ma-
lha paulista. A nova ferrovia beneficia
não apenas o Paraná, como também o
Mato Grosso do Sul, o Oeste de Santa
Catarina e os países vizinhos, conec-
tando o Centro-Oeste brasileiro ao
Porto de Paranaguá", explicou Ratinho
Junior. Para o presidente do Confea,
Joel Kruger, a atuação do Governo do
Estado para modernizar a infraestru-
tura mostra que o Paraná tem grande
apreço ao trabalho dos profissionais
de engenharia. "O governador é um

grande amigo da engenharia e o Go-
verno do Estado valoriza muito a en-
genharia, a agronomia e as geociências.
Isso é demonstrado com os grandes pro-
fissionais da área que compõem as
equipes de governo", afirmou.

EM EXECUÇÃO
Do banco de projetos citado por

Ratinho Junior, também saíram obras
importantes para o Estado e que já es-
tão em execução, sendo que muitas
delas devem ser concluídas ainda nes-
te ano. Entre elas estão a pavimenta-
ção da PRC-280, no Sudoeste, a primei-
ra rodovia estadual que recebe pavi-
mento de concreto; a duplicação da PR-
323, no Noroeste; e a implantação de
terceiras faixas na PR-092, entre os
Campos Gerais e o Norte Pioneiro.

Além dessas obras rodoviárias, o
Novo Programa de Concessões Rodo-
viárias do Paraná, que vai envolver 3,3

mil quilômetros de estradas estaduais
e federais, prevê investir R$ 44 bilhões
nos primeiros anos de contrato, inclu-
indo 1,7 mil quilômetros de duplica-
ções. A nova modelagem, construída
em parceria com o governo federal,
está em análise pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU) e deve ir a leilão
ainda neste ano.

OUTROS MODAIS
Além dos modais rodoviário e fer-

roviário, o Governo do Estado conta
com projetos e investimentos também
na malha aérea e área portuária. Des-
taque para o programa Voe Paraná, que
retomou no ano passado após ser pa-
ralisado por causa da pandemia de Co-
vid-19. Diversas cidades do Paraná con-
tam com conexão direta a Curitiba a
partir de voos semanais das empresas
Azul e Aerosul Linhas Aéreas.

Por dois anos consecutivos, os por-
tos do Paraná foram reconhecidos pelo
Ministério da Infraestrutura como a
melhor gestão portuária do País. Inves-
timentos do Governo do Estado tam-
bém focam na eficiência e agilidade na
movimentação de cargas. Um exemplo
é o novo Moegão, que vai ampliar a
capacidade de carga e descarga de pro-
dutos transportados pela via férrea e
deve triplicar a movimentação do Cais
Leste do Porto de Paranaguá.

PRESENÇAS
Participaram da solenidade o minis-

tro do Supremo Tribunal Federal (STF),
José Antonio Dias Toffoli; o secretário-
adjunto de Energia Elétrica do Minis-
tério de Minas e Energia, Domingos
Romeu Andreatta; o senador Eduardo
Braga e o embaixador de Cabo Verde,
José Pedro Chantre D'Oliveira.
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Além das praias e do mar, turistas e
moradores do Litoral podem aprovei-
tar o Verão Paraná - Viva a Vida tam-
bém para curtir os parques estaduais,
repleto de atrações naturais e onde a
biodiversidade é preservada ao máxi-
mo. São florestas, ilhas, trilhas, grutas
e outras formações cujo valor históri-
co, geológico e, por vezes, arqueoló-
gico, são inestimáveis e não podem ser
explorados comercialmente.

O Instituto Água e Terra (IAT), vin-
culado à Secretaria do Desenvolvimen-
to Sustentável e do Turismo (Sedest),
é o responsável por proporcionar se-
gurança, conforto e novas experiênci-
as ao cidadão nestes locais. Os parques
são Áreas de Preservação Permanen-
te (APP) no território paranaense que
podem ser acessadas de maneira con-
trolada.

O diretor de Políticas Ambientais da
Sedest e diretor de Patrimônio Natu-
ral do IAT, Rafael Andreguetto, ressal-
ta o trabalho que o órgão ambiental
desempenha na manutenção desses
locais e reforça aos veranistas que pro-
curam o Litoral paranaense uma visita
aos parques. Entre as atrações abertas
à visitação estão o Parque Estadual do
Palmito e Ilha do Mel (Paranaguá), Pico
Paraná (Antonina), Parque Estadual Rio
da Onça (Matinhos) e o Parque Esta-
dual Pico do Marumbi (Morretes). Pa-
ranaguá abriga a Ilha das Cobras, que
atualmente está em obras para ter uma
escola de gastronomia e turismo para

Com florestas e trilhas, parques estaduais são
atrações para veranistas na região do LitoralSão Áreas de Preservação Permanente que abrigam florestas, ilhas, trilhas, grutas eoutras formações cujo valor histórico, geológico e, por vezes, arqueológico, são inestimáveis.
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Parque Estadual do Marumbi

a comunidade local.  "O Paraná é mui-
to rico em recursos naturais e o Gover-
no do Estado, há anos, trabalha para
mantê-los intactos, ao mesmo tempo
em que permite visitação sem afetar
negativamente o meio ambiente", ex-
plica Andreguetto. "Ao cidadão que
busca conhecer um outro lado do Pa-
raná, em locais com a mínima interfe-
rência humana e onde a natureza foi
preservada, recomendo que visite es-
ses parques e se surpreenda. Cada mi-
nuto vale a pena".

Os parques do Litoral, assim como
todos do Estado, possuem capacidade
máxima de visitação, de acordo com
sua infraestrutura. A capacidade de
cada unidade pode ser consultada na
Portaria 313/2021. O Parque Estadual
do Palmito necessita de agendamen-
to prévio para visitação. A agenda pode
ser consultada no site do IAT, na pági-

na Unidades Estaduais de conservação
abertas à visitação.

SEGURANÇA
Andreguetto reforça que a seguran-

ça e o lazer do turista são as maiores
prioridades do órgão ambiental e que,
tanto os planos de prevenção (antes
de uma emergência) quanto os de
manejo (ação dos servidores durante
e após uma emergência) foram plena-
mente aplicados em todo o Estado.

"Graças ao planejamento, aos recur-
sos humanos e à infraestrutura de cada
unidade, as equipes nelas instituídas
possibilitam que a história de cada lu-
gar perdure por muito tempo e se va-
lorize cada vez mais. Preservar o meio
ambiente é uma grande responsabili-
dade de todos nós, mas nem por isso
devemos deixar de desfrutá-lo", fina-
liza Andreguetto.

ILHA DO MEL
Na Ilha do Mel, o Parque Estadual

tem 337,84 hectares e a Estação Ecoló-
gica 2240,69 hectares, sendo cerca de
93% da ilha protegida por Unidades de
Conservação. A fim de garantir a pro-
teção da biodiversidade, com contro-
le da capacidade máxima de visitação,
o transporte à ilha deve ser feito atra-
vés dos barcos de linha da Abaline,
com compra de bilhetes, ou táxis náu-
ticos autorizados.

Durante o verão, uma equipe do IAT
permanece na entrada da ilha para ga-
rantir que, com a chegada dos turistas,
todas as medidas sanitárias em com-
bate à disseminação do coronavírus
sejam cumpridas.

Ao chegar, as recompensas são evi-
dentes: o patrimônio cultural da For-
taleza de Nossa Senhora dos Prazeres,
o Farol das Conchas, a Gruta das En-
cantadas ou as praias da ilha, muito
procuradas pela sua beleza natural.

DICAS
É recomendado que, antes de se

aventurar, o cidadão pesquise a dura-
ção, dificuldades e riscos do trajeto que
pretende fazer, compartilhe sua loca-
lização com alguém de confiança, leve
uma mochila com comida, água, lan-
terna e aparelho celular carregado.
Também é necessário consultar as con-
dições do tempo antes de ir e avaliar
as condições físicas para fazer certas
trilhas.
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Mais de 600 atletas do Bra-
sil e de outros países vieram
às praias de Matinhos, no Pa-
raná, para disputar mais uma
etapa do Campeonato Mundi-
al de Beach Tennis, valendo
pontos para classificação in-
ternacional das equipes ama-
doras e profissionais na moda-
lidade.

O evento faz parte do ca-
lendário dos Jogos de Aventu-
ra e Natureza, da Superinten-
dência do Esporte, e está sen-
do organizado pela Federação
Internacional de Tênis, pela
Federação Paranaense de Tê-
nis, e pela Vita Beach Sports,
nas estruturas montadas na
areia para o Verão Paraná -
Viva a Vida 2021/2022.

Para o superintendente do
Esporte, Hélio Wirbiski, há um
grande valor turístico em tra-
zer tanta gente das diversas
regiões do Brasil e do mundo
ao Paraná. "Temos então cer-
ca de 400 atletas brasileiros e
mais de 200 vindos de fora do
país. Lotamos a praia de Caio-
bá e outras praias próximas,
pois todos estão se hospedan-
do, consumindo e fomentan-
do a economia local", afirma.
"Usamos o esporte como um
indutor do turismo", comple-
ta.

A competição conta com
500 atletas na modalidade
BT10, na qual as equipes ama-

Mundial de Beach Tennis reúne atletas
do mundo todo nas praias de CaiobáA competição conta com 500 atletas na modalidade BT10, na qual as equipes amadorasdisputam para garantir 10 pontos na colocação mundial do Beach Tennis. Também há a modalidadeBT200, com 120 atletas profissionais que disputam por 200 pontos na colocação mundial.
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Mundial de Beach Tennis

doras disputam para garantir
10 pontos na colocação mun-
dial do Beach Tennis. Também
há a modalidade BT200, com
120 atletas profissionais que
disputam por 200 pontos na
colocação mundial. Os melho-
res do mundo competem en-
tre si para continuarem no
topo, entre eles italianos, es-
panhóis, russos e brasileiros.
A modalidade faz parte dos
Jogos Mundiais de Praia, do
Comitê Olímpico Internacio-
nal.

EVENTO
O tetracampeão mundial

de Beach Tennis, André Baran,
conta que já é a terceira vez
que ele vem à Caiobá compe-
tir e que, desta vez, a estrutu-
ra e a receptividade estão in-
críveis. "Podemos ver clara-
mente o quanto o Paraná se
importa com a prática do es-
porte em geral, e em como
somos valorizados como atle-
tas profissionais", elogia o
atleta. "E esse fomento do
Beach Tennis faz com que mui-

tos atletas extremamente ta-
lentosos apareçam, cresçam e
evoluam".  A campeã da cate-
goria amadora 50+, Karla Cam-
pos, ressalta a importância do
evento ser aberto ao público,
pois também valoriza a práti-
ca esportiva e a vida saudável
da população. "Só vejo vanta-
gens em disputar um campe-
onato de tão alto nível aberto
ao público. Isso incentiva mui-
ta gente a treinar, as faz se in-
teressar não só pelo Beach
Tennis como também pela
prática rotineira de esportes,
pela mudança de hábitos e por
buscar viver melhor consigo
mesmo. Quem puder assistir
aos jogos, insisto que venha.
Vale muito a pena", convida.

De acordo com o atleta
profissional Gustavo Paronet-
to Russo, atualmente na posi-
ção de 14º no ranking brasilei-
ro de Beach Tennis, tanto a
modalidade amadora quanto
a profissional são muito im-
portantes para que este es-
porte continue crescendo.

"A competitividade entre
os estados brasileiros entra
em disputa com atletas mun-
diais. Veja o tanto de experi-
ência que cada um de nós ad-
quire pelo simples fato de es-
tarmos competindo com os
melhores. Além disso, quan-
do ganhamos, garantimos
pontos para classificação mun-

dial, positivo tanto para quem
está começando quanto para
nós", conta Russo. O presiden-
te da Federação Paranaense
de Tênis, Silvio Souza, conta
como foi a conversa da fede-
ração com o Estado do Paraná
para fazer tudo isso acontecer.
"O Paraná é um estado que se
predispõe a divulgar a prática
esportiva. Desde 2021, pelos
Jogos de Aventura e Nature-
za, firmamos uma parceria
com o Estado para que uma
das etapas de classificação
ocorresse nas praias maravi-
lhosas daqui. Isso é extrema-
mente benéfico para todos
nós, e em especial aos atletas,
que conseguem se lançar na
carreira", ressalta. O Superin-
tendente do Esporte também
lembra dos demais eventos
que o Estado já recebeu du-
rante o Verão Paraná - Viva a
Vida 2021/2022, e sobre a con-
tinuidade das atividades que
o governo programou para a
temporada. "Trouxemos cam-
peonatos grandes de vôlei de
praia, torneios de Crossfit, de
Futevôlei e o mais recente,
que acontece junto com o Be-
ach Tennis, que é o Festival das
Águas, em Guaratuba. Basica-
mente estamos oferecendo ao
cidadão atrações grandes e
contínuas durante o verão que,
apesar de já estar em seus mea-
dos, ainda não acabou", diz.

A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) confeccionou 310 Car-
teiras de Identidade durante
a terceira fase de força-tarefa
em Guaraqueçaba, no Litoral
do Estado. Esta etapa foi reali-
zada entre terça e sexta-feira
(8 e 11).

Durante esta fase, o muti-
rão atendeu a população local
na confecção de RGs e tam-
bém na realização de serviços
de polícia judiciária. Ao todo
foram feitas 64 ações referen-
tes a 25 procedimentos. Entre
os procedimentos estão oiti-
vas, intimações e diligências

Polícia Civil confecciona mais de 300 RGs durante
a terceira fase da força-tarefa em GuaraqueçabaPopulação local também foi atendida com serviços de polícia judiciária. Neste final de semana, equipes atendemveranistas em Matinhos com entrega de pulseiras de identificação para crianças e boletins de ocorrência.
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Polícia Civil confecciona mais de 310 RGs durante
a terceira fase da força-tarefa em Guaraqueçaba

investigativas.  O objetivo da
força-tarefa é levar serviços
de polícia judiciária à popula-
ção local, dando continuidade
aos trabalhos realizados ante-
riormente.

 Nos dias 15 e 16 de feve-
reiro, a PCPR esteve com uma
força-tarefa nas ilhas  do Lito-
ral Paranaense. Onde foram
realizados serviços de polícia
judiciária para os moradores
locais.

No final de semana 12 e 13
a Polícia Civil do Paraná  este-
ve atuando com a van na Ope-
ração Verão Paraná- V iva a

Vida 2021/22, no Litoral do Es-
tado. Equipes estão estiveram
à disposição da população e
dos veranistas das 10h às 18h,
na praia de Caiobá, em Mati-
nhos, no Litoral do Estado,
para confecção de boletins de
ocorrência, entrega de pulsei-
ras de identificação para as cri-
anças e orientações quanto às
atribuições da polícia judiciá-
ria.

O atendimento tem a fina-
lidade de aproximar a PCPR
dos veranistas e também con-
tribuir com a inibição da crimi-
nalidade.

DISQUE ANÚNCIOS: NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
(41) 9 8901-7124 CLARO | WHATS (41) 99696-8905 TIM
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Uma equipe de militares
estaduais do Batalhão de Polí-
cia Militar de Operações Aé-
reas (BPMOA) fez a remoção
aeromédica de um homem
com suspeita de Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC), em apoio
ao Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU), no
dia 11/02.

O transporte do homem,
de 74 anos, levou em torno de
sete minutos da Ilha do Mel ao
Hospital Regional de Parana-
guá.

O comandante da aerona-
ve, tenente Henrique Arendt
Neto, explica que mesmo com
os casos de infarto ou AVC sen-
do clínicos, o apoio do BPMOA
ao SAMU (responsável pelos
atendimentos desta natureza)
é crucial para salvar vidas. "Ca-
sos como este demandam
transporte imediato ao hospi-
tal. Alguns procedimentos
médicos têm prazos curtos
que, caso não sejam feitos a

BPMOA leva vítima de AVC da Ilha do Mel ao hospital de Paranaguá em cerca de sete minutos

BPMOA leva vítima de AVC da Ilha do Mel
a hospital de Paranaguá em sete minutosO BPMOA foi acionado pela regulação do SAMU Litoral para dar apoio no transporte do um homem,com suspeita de AVC. Na ação, a vítima foi atendida e estabilizada pela equipe do batalhão ainda no local.
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OA varia em torno de 50 minutos
a uma hora, ou com nosso he-
licóptero que, de onde ele es-
tava até o Hospital Regional de
Paranaguá levou em torno de
sete minutos", contou.

Nesta ação, foi utilizada o
helicóptero Falcão 08, equipa-
do com toda a estrutura neces-
sária para dar agilidade na re-
moção e segurança para a tri-
pulação e para a equipe médi-
ca já embarcada.

RECENTE
Outra ação semelhante do

BPMOA aconteceu na sexta-
feira passada (04), também
em apoio ao SAMU, na qual
uma equipe do batalhão fez a
remoção aeromédica de uma
vítima de infarto de Guaratu-
ba até Curitiba. O transporte
entre as cidades, que levaria
cerca de duas horas de carro,
ocorreu em menos de 25 mi-
nutos, com o uso da aeronave
Falcão 06.

tempo, resultam em compli-
cações mais graves", disse.

O BPMOA foi acionado pela
regulação do SAMU Litoral

para dar apoio no transporte
do um homem, com suspeita
de AVC. Na ação, a vítima foi
atendida e estabilizada pela

equipe do batalhão ainda no
local. "Como o homem estava
na ilha, ele poderia ser levado
de barco ao hospital, o que le-

Qualquer pessoa, inde-
pendente da idade, mas resi-
dente no Paraná, pode parti-
cipar da campanha. Para isso é
necessário fazer o download
gratuito do aplicativo Sesc PR
nas lojas App Store e Play Sto-
re. Depois de abrir o aplicati-
vo Sesc Paraná, basta clicar no
ícone do canto superior es-
querdo, habilitar a opção Con-
tra a Dengue, fazer a inscrição
do usuário e registrar a parti-
cipação. Neste ano além da
participação individual é pos-
sível inscrever uma equipe, in-
clusive instituições de ensino
cadastradas no MEC também
serão aceitas como participan-
tes, e serão uma categoria es-
pecial dentro da participação
das equipes.

DINÂMICA DOS PONTOS:
A cada foco do mosquito

eliminado o participante ga-
nha um ponto e há uma classi-
ficação a ser conquistada. Com
50 pontos obtidos, o partici-
pante se torna um aprendiz;
com 200, agente; com 1.000,
detetive; com 5.000, inspetor
e, ao atingir 10.000 pontos,
comissário. Para as equipes,
os níveis e os pontos são dife-
rentes. Quando a equipe atin-
gir 200 pontos, torna-se aspi-
rante; com 2000, elite; com a
conquista de 7.000 pontos,
mestre; com 20.000 pontos,
guardião e ao atingir 50.000

pontos, supremo. Não há cus-
tos nem limite de idade para
participar. A ideia é juntar for-
ças para deixar o Paraná livre
do mosquito, que além da
dengue transmite a Febre
Amarela Urbana, Febre Chi-
kungunya e a Zika.

Campanha Aqui o Mosquito Não Entra

No site < http://www.sescpr.com.br/contradengue >
www.sescpr.com.br/contradengue,

você poderá ter acesso
a mais informações sobre a campanha.
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Os vereadores deveriam
representar toda a população
que os elegeram para que le-
gislem em favor das necessi-
dades da comunidade. Na te-
oria tudo muito lindo. Mas in-
felizmente não é assim.

 A função dos vereadores é
fiscalizar e criar leis que bene-
ficie a população no entanto o
que tem acontecido está longe
disso. Está mais para legislar em
proveito próprio, em proveito do
seus próprios interesses.

Além das famosas rachadi-
nhas outra forma de engordar
o seu já polpudo salario são as
diárias para fazer cursos de
aperfeiçoamento.

 Câmara de vereadores de
Pontal do Paraná é investigada

soa, mesmo sem o mínimo de
conhecimento consegue visu-
alizar as ilegalidades.

 São apontados as seguin-
tes ilegalidades - dispensa in-
devida de licitação para pres-
tação de serviços de capacita-
ção, descumprimento de me-
didas sanitárias, inconsistên-
cias apresentas pela câmara de
vereadores que tem 61 proce-
dimentos de concessão de di-
árias, onde se esqueceram
de mais da metade deles en-
viando a planilha de apenas 26
para o MP. Existem vários pon-
tos obscuros na câmara de ve-
readores que precisam ser es-
clarecidos.

 A câmara de vereadores
de Pontal do Paraná tem abu-
sado do quesito que bom se
fosse assim que bom seria se
aqueles que damos os nossos
votos e confiança" CURSOS",
onde já fizeram tantos que
deveriam ser as pessoas mais
capacitados em legislar.

 Para conferir os dados bas-
ta entrar no pagina da trans-

parência, e ali estão todos os
dados dos gastos. O que mais
causa estranheza é que em
plena pandemia, onde todas
escolas e instituição esta-
vam trabalhando no forma-
to EAD os nossos vereado-
res se aglomeravam em cur-
sos em Curitiba, apesar das
sessões da câmara também
estavam acontecendo de for-

ma remota, eles realizaram
404 cursos.

  A câmara de vereadores já
tem um histórico onde verea-
dores já foram condenados a
devolver dinheiro pelo mes-
mo motivo. No entanto os no-
bres vereadores parece que
não aprendem qual a sua fun-
ção. Após uma denúncia reali-
zada por um cidadão pontalen-
se o MP do Paraná converteu
a notícia fato em inquérito ci-
vil por constatar após as pri-
meiras pedidos de informa-
ções que havia motivo sufici-
ente para fundar investigação
de supostas falhas, algumas
tão claras que qualquer pes-

A Prefeitura de Pontal do
Paraná, caiu em um golpe e
perdeu R$ 573.293.66 após
receber um e-mail com da-
dos fraudulentos de cobran-
ça por serviços de coleta de
lixo e a prefeitura pagou
sem verificar os dados, sem
seguir os protocolos de ve-
rificação implantados nessa
atual gestão.

 A administração pagou
os valores para uma empre-
sa falsa após receber um e-
mail  falso com o nome da
empresa correta, que pres-
ta o serviço de coleta no
município, mas com dados
de uma conta fraudulenta.

 A HMS Transportes e Lo-
cação de Caçambas Ltda  que
é a empresa que   presta ser-
viços  de coleta  de resíduos,
a mais de 5 anos no municí-
pio foi prejudicada, pois seu
funcionários também fica-
ram com atrasos em suas re-
munerações. Os pagamen-
tos ocorreram   por intermé-

Prefeitura de Pontal do Paraná caiu em
golpe e perde mais de R$ 500 mil reais

dio da Stone Instituição de
Pagamento S.A.

O e-mail foi enviado para a
Secretaria de Obras, que re-
passou à Secretaria de Meio
Ambiente, que por vez enca-
minhou ao setor de Finanças
para que mudassem o destino
dos pagamentos a partir da-
quela data.

A Prefeitura fez ao menos
dois pagamentos na conta
apontada e  a empresa HMS
que não recebeu questionou
a prefeitura alegando que não
havia recebido. Somente de-

pois disso que foram verificar que
haviam caído em um golpe.

 Os falsários abriram uma
conta com o CNPJ certo da
empresa. Tudo começou com
um e-mail, de um endereço
eletrônico com o nome da
empresa.

A empresa que deveria ter
recebido realmente os paga-
mentos informou que possui
contrato com a prefeitura há
cinco anos e que, no caso, fal-
tou atenção na verificação do
município ao e-mail recebido.

 Essa notícia  foi  vinculada

pela primeira vez pelo jorna-
lista José Augusto. Sendo que
a Prefeitura negou. Em segui-
da a mesma foi noticiada pela
RPC, onde causou muita revol-
ta no município por dois moti-
vos, em primeiro pela prefei-
tura estar tentando esconder
da população  o fato e o outro
pelo descaso,  pelo descuido
com o dinheiro público. Inclu-
sive comentou-se nos postes
de redes sociais que os res-
ponsáveis pelo erro deveriam
tirar parte de seu pagamento
para repor os cofres públicos,

no entanto houveram co-
mentários que entre os en-
volvidos não haveria nin-
guém com caráter o suficien-
te para fazer isso. Também
questionou-se sobre a vera-
cidade do golpe ouse isso
seria uma armação para ficar
com o dinheiro.

Mas na verdade quem
perdeu foram os pontalenses,
pois a administração terá que
retirar de outro setor essa
verba para pagar a empresa
que prestou o serviço e tam-
bém precisa receber.
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Mais 30 bombeiros milita-
res concluíram o Curso de
Guarda-Vidas 2021/2022, um
dos mais rigoroso do Corpo de
Bombeiros do Paraná. Eles es-
tão trabalhando no Litoral, no
Verão Paraná - V iva a V ida
2021/2022, no salvamento aqu-
ático. A

 formatura ocorreu nesta
segunda-feira (14), depois de
mais de quatro meses de au-
las práticas e teóricas.

O comandante do Corpo de
Bombeiros, coronel Manoel
Vasco de Figueiredo Júnior, ci-
tou que o curso permite ao
profissional atuar de forma
precisa e especializada e a in-
tenção é abri-lo para partici-
pação conjunta de oficiais e
praças. "O Corpo de Bombei-
ros tem orgulho de possuir em
seus quadros bombeiros mili-
tares com desejo de fazer este
curso tão especial, que é um
diferencial na carreira dos
profissionais e soma bastante
à carreira dos praças", disse o
coronel.

Os formandos concluíram
mais de 600 horas-aula. Eles
são de diversas unidades do
Estado e cada aluno superou

Mais 30 bombeiros se especializam
em curso de guarda-vidasO treinamento é um dos mais rigorosos oferecidos pelo Corpo de Bombeiros e foi concluídodepois quatro meses pelos novos guarda-vidas, que atuam no Verão Paraná - Viva a Vida 2021/2022.
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Corpo de Bombeiros forma 30 novos guarda-vidas no Litoral

turma é bem unida. Todos con-
seguiram chegar ao final com
sucesso. Para mim foi sensa-
cional", disse o cabo Damas.

A soldado Franciane Apa-
recida Jorge, do 1º Grupamen-
to de Bombeiros (1ºGB), foi a
única bombeira no curso e a
formação como guarda-vidas
foi a realização de um sonho.
"É uma das atividades de bom-
beiro que eu mais admiro pela
dificuldade e importância que
possui", afirma.

PRESENÇAS
Prestigiaram o evento o

desafios para concluir o curso.
A distância da família e de li-
mites físicos e psicológicos fo-
ram constantes ao longo do
curso.

Os profissionais foram dis-
tribuídos nas cidades de Mati-
nhos, Pontal do Paraná, Gua-
ratuba, Antonina e Morretes e
atuaram juntamente com
guarda-vidas formados e mais
experientes, sob a supervisão
do Centro de Ensino e Instru-
ção do Corpo de Bombeiros
(CEI).

"O curso de guarda-vidas é
um dos mais concorridos e

tem tradição muito forte em
razão do desgaste físico e psi-
cológico. Essa turma passou
por um processo seletivo bem
acirrado e todos lograram êxi-
to, são os melhores do Esta-
do", disse a coordenadora do
curso, tenente Tamires Silva
Pereira Teodoro.

REALIZAÇÃO
Os primeiros colocados da

turma foram o cabo Arthur Vi-
nicius de Souza Damas e os
soldados Bruno Grokoski e
Gustavo de Souza Charelo. "O
curso foi muito bom, nossa

ex-comandante do Corpo de
Bombeiros, coronel Luiz Hen-
rique Pombo; o comandante
do 1° Comando Regional de
Bombeiros (1°CRBM), coronel
Gilberto Gavlovski; o coman-
dante do 8° Grupamento de
Bombeiros, tenente-coronel
Wagner Ogaki Malacrida; o co-
mandante do Centro de Ensi-
no e Instrução (CEI), major
Eduardo Slomp Aguiar; o se-
cretário municipal de Segu-
rança Pública, sargento João
Carlos; a presidente da Provo-
par Estadual, Carlise Kwiatko-
wski; além de oficiais e praças.
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CULINÁRIA

Com as praias lotadas e
centenas de pessoas circulan-
do na areia, não é difícil aca-
bar se perdendo em meio a
tantos guarda-sóis e tendas
iguais. Se para os adultos isso
pode acontecer com certa fa-
cilidade, quando se trata das
crianças o problema é mais
grave e pode evoluir para um
desaparecimento ou aciden-
te. Por isso, a Polícia Militar do
Paraná está distribuindo, du-
rante o Verão Paraná Viva a
Vida 2021/2022, pulseirinhas
de identificação em toda fai-
xa litorânea e em pontos onde
há maior circulação de vera-
nistas, para prevenir casos de
crianças perdidas.

Desde o dia 18 de dezem-
bro até esta sexta-feira (12/
02), mais de 49.115 pulseiri-
nhas de identificação foram
distribuídas no Litoral, uma
média de 909 pulseiras entre-
gues por dia. O número é mai-
or do que o registrado no mes-
mo período do ano passado,
quando a PM entregou 31.147
pulseirinhas, ou seja, um au-
mento de 57,7% no compara-
tivo entre os mesmos períodos
da temporada passada com
esta.

Para o Comandante do 1º
Comando Regional da PM (1º
CRPM), responsável também
pelo litoral, Renato Ribas Fi-

PM distribui quase 50 mil pulseirinhas de
identificação de crianças nas praias do ParanáA entrega é feita em pontos fixos da PM em toda a orla dos balneários de Guaratuba,Matinhos e Pontal do Paraná, em locais com grande circulação de pessoas eaté em eventos com grande número de pessoas. As pulseirinhas também podemser retiradas nos módulos móveis da Polícia Militar ou nos Postos de Guarda-Vidas.
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PM distribui quase 50 mil pulseirinhas de
identificação de crianças nas praias do Paraná

lho, o mais importante é iden-
tificar as crianças antes de che-
gar no mar "É fundamental
que os pais ou responsáveis se
atentem à segurança de seus
pequenos, e isso deve come-
çar antes da entrada no mar,
ou seja, ao colocar uma pulsei-
ra de identificação na criança
a família está minimizando o
risco de transtornos em seu
momento de lazer", explica.

"A entrega de pulseirinhas
tem sido bastante efetiva,
pois temos um público muito
grande na Costa Leste do es-
tado e talvez estejamos parti-
cipando da maior operação
verão dos últimos anos no li-
toral paranaense. No Natal e
ano novo tivemos uma super-
lotação de pessoas aqui, e a

entrega de pulseiras cresceu
bastante", disse o oficial de
planejamento do Verão Para-
ná - Viva a Vida 2021/2022, ca-
pitão Wagner de Araújo.

LOCALIZAÇÃO
A atividade faz parte do

planejamento da Corporação
para oferecer serviços gratui-
tos, de caráter preventivo, à
população. As pulseirinhas de
identificação minimizam o
transtorno de uma criança per-
dida, facilitando sua localiza-
ção por meio dos dados de
seus pais ou responsáveis
anotados nela. "Além disso, há
maior sensação de segurança
dos pais quando vão à praia
com seus filhos devidamente
identificados, facilitando o

trabalho da família e da PM em
caso de alguma emergência",
afirma o coronel.

A entrega das pulseirinhas
é feita em pontos fixos da PM
em toda a orla dos balneários
de Guaratuba, Matinhos e
Pontal do Paraná, em locais
com grande circulação de pes-
soas e até em locais de algum
evento que aglomere pesso-
as. A população também pode
obter a pulseirinha de identi-
ficação nos módulos móveis
da Polícia Militar ou nos Pos-
tos de Guarda-Vidas.

"Temos feito a intervenção
não somente no calçadão, mas
também em alguns locais na
areia, conversado com as fa-
mílias, identificado as crianças
para evitar que elas se percam
de seus pais ou dos responsá-
veis tendo em vista que a praia
está bem lotada", diz o capi-
tão Araújo. O capitão Araújo
explica que a principal orien-
tação aos veranistas é sempre
manter as crianças identifica-
das com a pulseirinha antes de
chegar às areias. Depois, tam-
bém é importante estar aten-
to ao movimento dos peque-
nos, sem se distrair com o ce-
lular ou conversas que tirem
os olhos das crianças. Em caso
de perda, a família deve pro-
curar uma equipe da Polícia
Militar ou discar 190.

Crianças e adolescentes
que passaram pela praia de
Caiobá, em Matinhos, conhe-
ceram um pouco da ciência
por trás do trabalho policial.
Profissionais da Polícia Cien-
tífica do Paraná (PCP) mos-
traram procedimentos para
solução de crimes, por meio
de desenhos para colorir e
conversas com os peritos, na
tarde de domingo (13), em
atividade do Verão Paraná -
Viva a Vida 2021/2022.

De acordo com coordena-
dor dos trabalhos da PCP no
Verão Paraná, perito Alex Ta-
vares, o objetivo é aproximar
a Polícia Científica da comu-
nidade e mostrar algumas
das atribuições que cabem a
essa área da segurança pú-
blica. "De uma forma diver-

Na praia, atividades para crianças mostram
a importância da ciência na solução de crimesPor meio de desenhos para colorir, painéis de fotografia e conversa com peritos,meninos e meninas puderam conhecer um pouco do trabalho da Polícia Científica.
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tida e educativa, buscamos
mostrar às crianças um pouco
do trabalho do perito criminal
e sua atuação", afirma. "Assim
os estimulamos a entender
mais de como é o trabalho de
um perito e a se interessar

pela carreira". Os profissionais
entregaram desenhos para as
crianças, com representações
de peritos criminais em servi-
ço, com as suas ferramentas de
coleta de vestígios em uma
cena de crime estilizada. Dois

painéis, em que aparecem
peritos em ação, serviram para
as crianças tirarem fotografias
como se estivessem traba-
lhando em um caso.

Foi a curiosidade do pe-
queno Miguel que levou a fa-
mília de Juliana Vieira da Rosa
a participar da atividade. O
menino perguntou ao pai o
significado da palavra perícia
e se empolgou ao saber que
estava relacionado com solu-
ção de crimes. "Os nossos fi-
lhos se animaram para correr
lá, tirar foto e falar com os po-
liciais", conta a mãe. "É um tra-
balho que muitas vezes nin-
guém vê. É muito importante
que seja mostrado", comple-
ta.

A psicóloga Sônia de Lemos
Torres, que atende crianças e

adolescentes em Curitiba, se
interessou pelo material
distribuídos pelos polici-
ais. "Como trabalho com
crianças mais  carentes,
consigo encaixar  alguns
desses materiais nos meus
atendimentos, oferecen-
do à cr iança at iv idades
que estimulam o pensa-
mento. Adorei a iniciativa
da Polícia Científica, que in-
centiva crianças e adultos a
buscarem um mundo me-
lhor", afirma Sônia.

Durante o Verão Paraná -
Viva a Vida 2021/2022, a Polí-
cia Científica também rece-
beu reforço de efetivo para
manter a qualidade do traba-
lho no Litoral, mesmo com o
aumento de pessoas na re-
gião na temporada.

Polícia Científica do Paraná promove atividades
lúdicas para crianças na praia de Caiobá

INGREDIENTES
- 2 latas de milho verde es-

corridas
- 1 lata de leite condensado
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite de

coco
- 5 colheres de sopa de man-

teiga
- 1 colher de sopa de fermen-

to em pó
- 100 gramas de coco ralado

(opcional)
- Margarina e farinha de tri-

go para untar

MODO DE PREPARO
Primeiramente, pré-aqueça

o forno a 250 graus enquanto
prepara a massa. Bata no liqui-
dificador até que fique uma
mistura bem homogênea. Adi-
cione, em seguida, o fermento
e mexa delicadamente com a
ajuda de uma espátula ou fou-
et, por exemplo.

Então, coloque essa mistu-
ra em uma forma untada e en-
farinhada. Em seguida, leve Pa-
monha de Liquidificador ao
forno bem quente para assar.

Por fim, deixe assar por vol-
ta de 50 minutos, aproximada-
mente. Ou então, até que fique
bem dourado e passe no teste
do palito. O coco é opcional,
se você preferir pode deixar
sem, entretanto, deixa a recei-
ta mais saborosa. Experimente
também usar pedaços de quei-
jo coalho, sua receita ficará um
espetáculo!

Bolo de
Pamonha de

Liquidificador
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O novo ano iniciou de ma-
neira promissora para o maior
Terminal de Contêineres da
América do Sul. A TCP - Termi-
nal de Contêineres de Parana-
guá acaba de divulgar o balan-
ço de 2021 e encerrou o últi-
mo ano com mais de 60 proje-
tos socioambientais e econô-
micos planejados ou em exe-
cução. A empresa investiu um
milhão de reais em programas
socioambientais, benefician-
do milhares de pessoas da co-
munidade local.

Localizada em Paranaguá,
atualmente a TCP é a maior
empregadora do Litoral do Pa-
raná, com mais de 1,3 mil co-
laboradores. A empresa preza
pela segurança, qualidade de
vida e bem-estar na rotina,
tanto dos funcionários, quan-
to dos moradores da região e,
para assegurar tais benefícios,
investe fortemente em infra-
estrutura, segurança do traba-
lho e projetos que possam
impactar toda a comunidade.
Destacaram-se no último ano
projetos que visam uma me-
lhoria no dia a dia da comuni-
dade, com foco no ensino de
novas formas de gestão da
economia familiar, apoio à
ações de incentivo ao turismo
e cultura locais e atividades
voltadas à conservação do
meio ambiente e desenvolvi-
mento sustentável.

Crescimento com Responsabilidade Socioambiental:
TCP encerra 2021 com 60 projetos socioambientaisEm 2021 o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) investiu em infraestrutura e capacidade logística,bem como destinou parte dos recursos para ações em prol do meio ambiente, da saúde e da comunidade local

CRESCER, JUNTOS
COMUNIDADE
Em benefício da comunida-

de local, foi realizada a elabo-
ração do Plano de Comunica-
ção Turístico de Paranaguá, vi-
sando atrair novas formas de
renda para a população do
município. Atualmente, a TCP
também está à frente da ma-
nutenção e regularização do
trapiche da Cotinga, melho-
rando, assim, o embarque e
desembarque dos moradores
da Ilha. A empresa também
presta apoio às populações
indígenas locais, com seis pro-
jetos em desenvolvimento
nas aldeias da região.

Destaca-se também o pro-
jeto "Troca Solidária", onde os
moradores trocam materiais
recicláveis por produtos da
cesta básica e higiene pesso-
al. O valor que o morador re-

cebe pelo material recolhido
é equivalente ao que ele ga-
nharia fazendo a reciclagem e
vendendo de fato para outras
empresas do segmento. Po-
rém, os valores dos produtos
no mercado flutuante são até
50% menores do que nos mer-
cados tradicionais. Só no ano
de 2021, o projeto impactou 60
famílias de nove comunida-
des.

MEIO AMBIENTE
Reafirmando seus compro-

missos com o meio ambiente,
a TCP realiza projetos de Edu-
cação Ambiental, tendo como
objetivo conscientizar os tra-
balhadores a incorporarem,
em suas atividades, procedi-
mentos preventivos relacio-
nados à saúde e ao meio am-
biente, além de sensibilizá-los
e mobilizá-los sobre a minimi-

zação ou amenização dos im-
pactos ambientais e sociais
causados pela TCP no Comple-
xo Estuarino de Paranaguá.

Através do projeto "Troca
Solidária", a empresa viabili-
za a transformação nas rela-
ções e atitudes entre indivídu-
os da sociedade e meio ambi-
ente, atuando como ferra-
menta de reflexão, gestão e
transformação ambiental.
Vale destacar também proje-
tos como o Plano de Arboriza-
ção de Paranaguá, ofertando
benefícios ecológicos, sociais
e paisagísticos, e o Mutirão da
Dengue, que no último ano
distribuiu mais de 2 mil kits de
prevenção a 600 famílias e
também realizou um trabalho
de conscientização com a po-
pulação sobre as medidas de
combate ao Aedes Aegypti.

SOCIAL
Em novembro, a empresa

foi pioneira na realização de
uma campanha de conscienti-
zação para o fim da violência
contra mulher, em parceria
com o Ministério Público do
Trabalho e o Grupo Mulheres
do Brasil. Foram realizadas ro-
das de conversas online e pre-
senciais com a comunidade.
Neste cenário, a TCP se com-
promete em viabilizar oportu-
nidades de trabalho às mulhe-
res em situação de violência

de gênero atendidas pelo Sis-
tema de Justiça e Assistência
Social.

CRESCIMENTO CONSTANTE
Para o primeiro semestre

de 2022, a TCP está à frente de
mais de 10 projetos de impac-
to socioambientais. Desta-
cam-se o Mutirão da Dengue,
já conhecido pela população,
e a Remada Ambiental, que irá
ocorrer em março e conta com
a presença da população local,
entusiastas de atividades ma-
rítimas e funcionários da TCP
em uma remada ao longo das
margens do rio Itiberê, pro-
pondo a retirada de resíduos
encontrados no percurso. Este
ano, um importante projeto
para a empresa é a construção
da Escola de Amparo, possibi-
litando acesso à educação
através do ensino fundamen-
tal para moradores da Ilha de
Amparo. "Os programas fazem
parte do legado que a empre-
sa quer deixar para a cidade",
explica Thomas Lima, Diretor
Comercial e Institucional do
Terminal. "O Terminal tem um
compromisso de desenvolver-
se sustentavelmente nos âm-
bitos social, ambiental e eco-
nômico. Queremos trazer re-
sultados crescentes para todos
os envolvidos, seja a comuni-
dade, colaboradores ou nos-
sos clientes", finaliza.

A procura por informa-
ções de balneabilidade di-
vulgadas pelo Instituto Água
e Terra (IAT) aumentou 66%
na temporada 2021/2022, em
comparação com o mesmo
período anterior. O boletim
indica ao veranista se o local
escolhido, no Litoral ou nas
praias de água doce do inte-
rior do Estado, a água ofere-
ce riscos à saúde de banhis-
tas ou praticante de esportes
aquáticos.  Os dados são di-
vulgados semanalmente
pelo IAT, órgão vinculado à
Secretaria do Desenvolvi-
mento Sustentável e do Tu-
rismo (Sedest). Os técnicos
do instituto coletam amos-
tras de água toda semana e
as encaminham ao laborató-
rio do IAT, em Curitiba. Du-
rante a temporada de verão,
o resultado desses exames é

Busca por informações sobre qualidade da
água para banho cresce 66% nesta temporadaBoletim de Balneabilidade é divulgado semanalmente pela internet e por aplicativo para celular.O Instituto Água e Terra monitora 66 pontos em balneários do Estado.
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Cresce procura por
informações de locais
próprios e impróprios
para banho no Paraná

divulgado toda sexta-feira, no
Boletim de Balneabilidade.

FACILIDADE
Os dados podem ser aces-

sados pelo site do IAT ou pelo
aplicativo "Balneabilidade Es-
tado do Paraná", disponível
gratuitamente para celulares
Android. Na temporada de
verão 2021/2022 a versão web
foi acessada 6.097 vezes, 75%
a mais que a temporada ante-
rior. Já a versão APP teve 1.941
acessos, 43% a mais que o ano
passado. "Entre as justificati-
vas para este aumento está a
facilidade de navegar nas pla-
taformas para ter acesso às in-
formações. Em ambas as op-
ções disponibilizamos o mapa
interativo em que as pessoas
podem buscar pelo local que
desejam", afirma Jaqueline
Dorneles, chefe do Núcleo de

Tecnologia e Informação do
IAT.

SEGURANÇA
A análise da qualidade da

água é divulgada no site do
órgão ambiental estadual há
mais de 30 anos. Já o aplicati-
vo de celular está presente na
vida do cidadão pela segunda
temporada. O objetivo é infor-
mar a população sobre a con-
centração de bactérias Esche-
richia coli (E.coli), presentes
em esgoto sanitário clandes-

tino e fezes humanas e de ani-
mais de sangue quente. A ve-
ranista Deizieli Pivatti conta
que a filha e a sobrinha já ti-
veram alergia por se banhar
em local inadequado. "Elas ti-
veram alergia e infecção, por-
que acabam tomando água
quando brincam. Saber que
seu filho está em um lugar se-
guro, sem contaminação e que
não vai dar alergia no corpo, é
muito bom. E com o aplicativo
facilitou a vida de todos", disse.

SERVIÇO
O IAT monitora 66 pontos:

49 no Litoral, 16 na Costa Oes-
te e um na Costa Norte. A aná-
lise laboratorial da qualidade
da água é feita pelo IAT de
acordo com a Resolução Cona-
ma nº 274/2000. O Boletim tam-
bém indica 10 pontos em que
rios do Litoral chegam ao mar

com água de má qualidade,
pois drenam áreas urbanas.

"Não é indicado se banhar
nesses locais porque eles
oferecem riscos para a saú-
de humana. Os problemas
causados podem ser otites,
gastroenterites, dermatites,
e até mais graves, como he-
patite A, cólera e febre tifói-
de", afirma a bióloga Christi-
ne da Fonseca Xavier, chefe
de Divisão de Monitoramen-
to do IAT.

SINALIZAÇÃO
Além dos boletins divul-

gados toda semana, as prai-
as do Litoral e de água doce
no interior do Estado são si-
nalizadas com bandeiras. As
azuis indicam local próprio
para banho e prática de es-
portes e as vermelhas sinali-
zam local impróprio.
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PARABÉNS
ANIVERSARIANTES

DE FEVEREIRO

DAMARIS DUARTE
12 DE FEVEREIRO

JOELMA DOS SANTOS MATOSO
12 DE FEVEREIRO

NILMA DA SILVEIRA
14 DE FEVEREIRO

IZABEL PEREIRA
15 DE FEVEREIRO

INGRID DE PAULA
17 DE FEVEREIRO

PAMELA FEREIRA
12 DE FEVEREIRO

DEBORA CAMPOS
BRIZOLA ANDRADE

RUTE DA VEIGA
18 DE FEVEREIRO
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Portos do Paraná e UFPR
vão monitorar sedimentos
que descem a Serra do Mar
com a chuva.

Foto: Claudio Neves/Por-
tos do Paraná

A partir de março, a Portos
do Paraná vai monitorar, em
oito pontos nas encostas da
Serra do Mar, os sedimentos
que descem com a chuva e as-
soreiam as baías de Antonina
e Paranaguá. A parceria da
empresa pública com a Univer-
sidade Federal do Paraná
(UFPR) é inédita e tem objeti-
vo de fornecer dados para pro-
jetos futuros de redução de
danos.

Os pesquisadores farão
análise da quantidade e do
tipo do material que chega ao
mar. Com isso, a expectativa é
reduzir a necessidade da dra-
gagem de manutenção nos
portos paranaenses, preservar
o meio ambiente e gerar no-
vas fontes de renda para os
proprietários de terras em

Portos do Paraná e UFPR vão monitorar
sedimentos que descem a Serra do Mar com a chuvaParceria da empresa pública com a Universidade Federal do Paraná é inédita e tem objetivode fornecer dados para projetos futuros de redução de danos causados pelas chuvas.

áreas degradadas. "A intenção
é que os professores e pesqui-
sadores nos ajudem a cons-
truir um material acadêmico
que nos ajude a encontrar so-
luções para recuperação des-
tas áreas, com ganhos no as-
pecto ambiental e reflexo na
operação portuária", apontou
o diretor-presidente da Portos
do Paraná, Luiz Fernando Gar-
cia. Segundo o reitor da UFPR,
Ricardo Marcelo Fonseca, o

projeto representa ganhos
para todos os envolvidos.  "A
universidade tem expertise,
ciência, um compromisso com
a inovação e o desenvolvi-
mento sustentável. Com isso,
é capaz de contribuir com aqui-
lo que a Portos precisa para
implementar um serviço cada
vez melhor. Ao mesmo tempo,
isso reverte para a universida-
de na pesquisa, no ensino e na
extensão", destacou.

INOVAÇÃO
O diretor de Meio Ambien-

te da Portos do Paraná, João
Paulo Ribeiro Santana, conta
que o projeto é inédito. "Foi
feito um levantamento e esse
trabalho de monitoramento
que vai ser feito em áreas de
sistemas agroflorestais é pio-
neiro no setor portuário em
todo o mundo.

O que existe hoje é a recu-
peração de área degrada com

sistemas agroflorestais, mas
nunca executado por um por-
to", contou.

"Outra inovação é o moni-
toramento do sedimento que
as águas das chuvas carregam
para dentro da baía, ou seja,
quanto a gente vai evitar de
terra e outros materiais sen-
do carreados até o mar e que
danificam o terreno por onde
passam", justificou.

O estudo faz parte do Pro-
grama de Recuperação de Áre-
as Degradadas. "Nós instalare-
mos oito parcelas de monito-
ramento em diferentes está-
gios de agroflorestas e fare-
mos alguns controles com solo
exposto e floresta em estágio
avançado. A ideia é, ao longo
de 28 meses, medir quanto de
sedimento sai dessas encos-
tas e estimar a quantidade de
toneladas que chegam ao es-
tuário em Paranaguá, por
ano", explicou o professor
Eduardo Vedor de Paula, coor-
denador geral do projeto.
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A diretoria de Meio Ambi-
ente da Portos do Paraná mo-
nitorou, durante a semana
passada, a qualidade do ar e a
emissão de ruídos em Parana-
guá e Antonina. A ação se deu
na área chamada Porto Orga-
nizado, que envolve toda a
estrutura portuária, mais o
entorno, abrangendo as em-
presas.

O primeiro monitoramen-
to é uma das ações do Progra-
ma de Gerenciamento de
Emissões Atmosféricas e o se-
gundo se encaixa no Programa
de Gerenciamento de Emissão
de Ruídos - ambos fazem par-
te do licenciamento ambien-
tal de operação dos portos pa-
ranaenses, conduzido pelo
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama).

"Em Antonina, em todas as
últimas medições os resulta-
dos revelam que os índices de
qualidade do ar e de ruídos são
predominantemente bons.
Em Paranaguá, comemoramos
que tanto no porto quanto nas
áreas mais afastadas, mais
próximas da cidade, os índices
também são bons", afirma
João Paulo Santana, diretor de
Meio Ambiente da Portos do
Paraná.

"Paralelamente, a equipe
de Meio Ambiente dos Portos

Monitoramento do ar e de ruídos nos portos
paranaenses confirma bons índicesEm Paranaguá, a qualidade do ar é monitorada mensalmente em 12 estações. Em Antonina, ocorre a cada três meses,em três pontos. O acompanhamento de ruídos é realizado mensalmente, nos períodos diurno e noturno.
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Qualidade do ar e de ruídos são monitorados na área do Porto Organizado

pes fizeram mais de 500 me-
dições da qualidade de fuma-
ça expelida por caminhões e
outras máquinas. Além disso,
a qualidade do ar foi monito-
rada durante 138 dias em 12
pontos de Paranaguá e três
em Antonina. Nas avaliações
de ruídos, foram 531 medi-
ções, totalizando 44 horas em
21 pontos de Paranaguá e oito
pontos de Antonina.

INVENTÁRIO
O Programa de Monitora-

mento da Qualidade do Ar
também mantém um inventá-
rio atualizado de fontes fixas
de emissões atmosféricas,
sendo os equipamentos en-
volvidos na carga e descarga de
granéis sólidos frequente-
mente avaliados. São acompa-
nhadas também as emissões
de fontes móveis, ação que
envolve a verificação mensal
dos níveis de fumaça preta de
cerca de 400 veículos a diesel,
tanto da frota interna dos Por-
tos do Paraná quanto da frota
de terceiros.

O Porto de Paranaguá é o
porto público brasileiro, de
grande porte, melhor coloca-
do no Índice de Desenvolvi-
mento Ambiental promovido
pela Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (An-
taq).

do Paraná mantém diálogo
constante com os operadores
portuários com o objetivo de
estudar ações para melhorar
ambos os índices na região do
Porto Organizado", ressalta
Santana.

Durante o monitoramento
da qualidade do ar são medi-
dos sete parâmetros: níveis de
partículas totais em suspen-
são, partículas inaláveis, fuma-
ça, dióxido de enxofre, monó-
xido de carbono, ozônio e di-
óxido de nitrogênio. No mo-
nitoramento da emissão de

ruídos são identificadas e ma-
peadas todas as fontes gera-
doras de ruídos. A

través do levantamento é
feito estudo de viabilidade
técnico-financeira de alterna-
tivas para neutralização ou
mitigação desses ruídos, com
posterior avaliação do desem-
penho das alternativas adota-
das.

MONITORAMENTO
Em Paranaguá, a qualidade

do ar é monitorada mensal-
mente em 12 estações locali-

zadas na área do Porto Orga-
nizado e no entorno. Em An-
tonina, ocorre a cada três me-
ses, em três pontos.

O monitoramento de ruí-
dos é mensal, nos períodos
diurno e noturno. São 21 pon-
tos distribuídos na poligonal e
na área urbana do município
de Paranaguá. Em Antonina, a
ação acontece de forma tri-
mestral, em oito pontos de
medição.

HISTÓRICO
Em 2021, em terra, as equi-
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A Sanepar recolheu cerca
de 200 quilos de lixo em ape-
nas 1,6 quilômetro, de praias
e áreas próximas, em Guara-
queçaba e na Ilha das Peças.
Esta ação, inédita na região, foi
realizada sábado (13) e se
soma aos 48 quilômetros de
orla, em que a empresa reali-
za esse trabalho diariamente.

Além da limpeza, os cole-
tores distribuíram sacolinhas
plásticas a fim de incentivar os
veranistas a recolherem o pró-
prio lixo. A Prefeitura de Gua-
raqueçaba fará o transporte
do material orgânico ao ater-
ro sanitário do município e
dará destinação adequada aos
resíduos recicláveis. A limpe-
za de Guaraqueçaba foi feita

Sanepar coleta 200 quilos de lixo em
Guaraqueçaba e na Ilha das PeçasAção em caráter experimental foi feita em um dia e abrangeu 1,6 quilômetro de praia e áreas próximas.A empresa promove a limpeza de 48 quilômetros, todos os dias, na orla de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.
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como atividade do Verão Pa-
raná - Viva a Vida 2021/2022. A
Companhia faz diariamente a
coleta de resíduos em praias
de Guaratuba, Matinhos e
Pontal do Paraná. Neste ano,
também incluiu dias de limpe-
za em Morretes e Guaraque-
çaba.

Nataly Alves, que é gesto-
ra ambiental, aprovou a lim-
peza da Ilha das Peças e a ação
da Sanepar. "É preciso pensar
no meio ambiente, pensar no
futuro. O descarte incorreto
causa impacto em outras prai-
as, em outras ilhas. E um mai-
or cuidado com o lixo torna o
Planeta mais limpo e saudável
para todo mundo".Sanepar coleta 200 quilos de lixo em Guaraqueçaba num único dia
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O convívio com os masco-
tes traz descontração à rotina
dos policiais, que são subme-
tidos diariamente a situações
de elevado estresse. A Polícia
Civil do Paraná (PCPR) possui
mascotes nas delegacias de
Morretes, Matinhos, Guaratu-
ba e Pontal do Paraná, todas
localizadas no Litoral do Esta-
do. Luger, Pipoca, Laika e Maia
têm histórias de sofrimento e
superação e hoje são parte da
família policial civil.

MORRETES
Luger foi resgatado pela

PCPR após ser vítima de maus-
tratos, em Curitiba, e desde
novembro de 2019, faz parte
da equipe de Morretes. Devi-
do aos traumas, o pet chegou
bem assustado, mas em pou-
co tempo entendeu que final-
mente estava seguro e que
aquele era um verdadeiro lar.

Uma característica que o faz
ainda mais especial e que ca-
tivou a equipe, são os olhos
com heterocromia, uma con-

Polícia Civil apresenta os mascotes
das delegacias do Litoral do ParanáAbandonados e vítimas de maus tratos, os pets foram resgatados, cuidados e agora fazem parte das equipes.
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dição em que apresentam
uma alteração e cada olho
possui uma cor.

GUARATUBA
Pipoca foi adotada há três

anos, ela também foi vítima
de maus-tratos e resgatada
pela PCPR. A cachorra e o irmão,
Pipoco, moravam na rua, em Fa-
zenda Rio Grande, Região Metro-
politana de Curitiba. Um dia, ao
correrem atrás de uma bicicleta,
o homem sacou uma arma e
atirou no Pipoco, que não so-
breviveu. Após o fato, Pipoca
foi resgatada e depois adota-
da pela equipe da Delegacia da

PCPR em Guaratuba, ganhan-
do um novo lar. Hoje ela é
muito bem tratada e adora um
passeio na praia.

MATINHOS
A Delegacia da PCPR em

Matinhos também tem uma
mascote. A Laika foi adotada
em 2014, depois de ter sido
abandonada por uma família
que se mudou da cidade. Des-
de então ela faz parte da equi-
pe e acompanha todos os plan-
tões. Em 2015, Laika evitou
uma fuga de presos, que cava-
ram um túnel. E, através de la-
tidos, ela avisou os policiais ci-

vis que conseguiram impedir
a ação.

PONTAL DO PARANÁ
Maia foi resgatada e ado-

tada quando tinha dois anos,
por uma das policiais civis da
Delegacia da PCPR em Pontal
do Paraná. A cadela estava em
situação de risco, desnutrida,
com parasitas e stress pelo
fato de ficar muito sozinha. Em
2020, Maia ganhou novo lar na
delegacia. Agora, o que não
falta é companhia para ela,
devido a escala de plantão
onde há policiais 24 horas por
dia. Maia se adaptou e defen-

de a sua nova casa. Ela late
para avisar aos plantonistas
quando vê as equipes de poli-
ciais chegando com flagrantes.

HARMONIA
A adoção de cães vítimas de

maus-tratos gera uma harmo-
nia que vai muito além de pro-
porcionar qualidade de vida
aos animais. Os policiais civis,
devido à profissão, são sub-
metidos diariamente a situa-
ções de elevado estresse. O
convívio com os mascotes traz
momentos de descontração,
carinho e muita harmonia be-
neficiando a todos.

Encerra no dia 10 de março
o prazo para apresentação de
propostas do edital do Institu-
to de Tecnologia do Paraná
(Tecpar), voltado ao desenvol-
vimento de projeto de kits de
diagnóstico rápido para detec-
ção de doenças tropicais ne-
gligenciadas e da Covid-19.
Dentre as doenças estão den-
gue, chikungunya, raiva e
leishmaniose.

Com o edital, o Tecpar bus-
ca selecionar a melhor propos-
ta que contemple diagnósti-
cos, triagem e monitoramen-
to do tipo Point of Care Tes-
ting (POCT). São as testagens
rápidas, realizadas em locais
próximos ao paciente como
farmácias, laboratórios, con-
sultórios médicos, hospitais,
home care, entre outros. O
requisito principal é que o
produto seja inovador e possa
ser produzido em plataforma
tecnológica única, ou seja, que
por meio de investimento úni-
co seja possível a fabricação
de diferentes produtos. O edi-
tal está disponível no site do
Tecpar .

ABASTECIMENTO
Com esta ação estratégica

o Tecpar busca fortalecer o
Complexo Econômico-Indus-
trial da Saúde do País e ampli-

Tecpar seleciona projetos para testes rápidos de doenças tropicaisPrazo para envio das propostas encerra em 10 de março. Objetivo é ampliar a oferta de novosprodutos para o SUS. No edital são consideradas dengue, chikungunya, raiva e leishmaniose.
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ar a oferta de novos produtos
para fornecimento ao Sistema
Único de Saúde (SUS), a fim de
abastecer o mercado público
brasileiro da saúde.

O Instituto é um centro de
referência de tecnologias es-
tratégicas para o SUS, dentro
da política do Complexo Eco-
nômico-Industrial da Saúde do
Ministério da Saúde.

O programa tem por obje-
tivo apoiar a política de saúde
brasileira e promover o desen-
volvimento sustentável naci-
onal.

NEGLIGENCIADAS
Segundo a Organização

Mundial da Saúde (OMS), as
Doenças Tropicais Negligenci-
adas (DTNs) são enfermidades
transmissíveis que incidem
em 149 países, afetam 1,5 bi-
lhão de pessoas e causam cer-
ca de 500 mil mortes anual-
mente. Todas têm em comum
o fato de estarem diretamen-
te associadas à condição de
pobreza das pessoas afetadas,
que vivem em países tropicais
e subtropicais. No edital do
Tecpar, as DTNs consideradas

são dengue, chikungunya, rai-
va e leishmaniose.

TESTES RÁPIDOS
Os diagnósticos do tipo

POCT possibilitam atendimen-
to mais rápido ao paciente,
detectando doenças, condi-
ções ou infecções de forma
descentralizada e eficaz. Isso
amplia o acesso à primeira eta-
pa da linha de cuidado, a do
diagnóstico e da prevenção. A
mobilidade também facilita
sua utilização em locais e mo-
mentos específicos de alta

demanda, como em situações
de surtos, epidemias ou pro-
gramas de saúde pública.
Além disso, acelera o proces-
so de investigação e encurta o
tempo para tomada de deci-
são clínica, prevenindo doen-
ças futuras.

CRITÉRIOS
Os projetos apresentados

passarão primeiramente por
análise de mérito e os aprova-
dos seguirão para classificação
onde serão avaliados confor-
me seu grau de maturidade de
desenvolvimento da pesqui-
sa. Para comprovar o nível de
maturidade exigido no edital,
o interessado deve apresen-
tar o protótipo já finalizado (de-
senvolvido e validado em labo-
ratório) e pronto para iniciar as
fases de validação clínica.

FASES
Na etapa final do desenvol-

vimento, o Tecpar participará
por meio da avaliação dos re-
quisitos para validação clínica
ou teste de desempenho para
aprovação regulatória e regis-
tro na Anvisa. As próximas fa-
ses do projeto de pesquisa e
desenvolvimento necessárias
para atingir o mercado serão
avaliadas após a validação e
registro do produto.

Encerra no dia 10 de março o prazo para apresentação de propostas para o chamamento
público do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), voltado ao desenvolvimento de projeto
de kits de diagnóstico rápido para detecção de doenças tropicais negligenciadas e da Covid-19
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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


