
www.tribunadolitoral.com - A Verdadeira Verdade

Litoral do Paraná - 1a Quinzena de Março.2022 - Ano 30 - nº 251 - www.issuu.com/exceuni/docs/tribunadolitoral-ed251

NESTA EDIÇÃO

PÁGINA 4

PÁGINA 8

PÁGINA 10

PÁGINA 15

PÁGINA 5 PÁGINA 3

Mulheres do PortoAtuando em um ambiente predominantemente masculino, profissionais do Terminal deContêineres de Paranaguá mostram que não há restrição de carreira para mulheres determinadasConselho da
Comunidade de
Pontal do Paraná
lança Projeto
Violência Nunca Mais

Sanepar recolhe mais
de 670 toneladas de
resíduos no Litoral
nesta temporada
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Baías de Guaratuba e Paranaguá
recebem policiamento aquático

da Polícia Ambiental
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Corpo de Bombeiros forma
55 guarda-vidas civis

voluntários no Litoral do Estado
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Comenda de 250 anos:
Homenageados fazem parte da
história da alegria do Carnaval
guaratubano

Prefeitura
de Morretes
adere ao
programa
"Opera
Paraná"
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PM leva diversão às praias com
exposição de viaturas e pintura de
rosto para crianças

Ratinho Júnior seria reeleito
no 1º turno, diz primeira pesquisa
de 2022
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EXPEDIENTE

O Departamento de Polícia
Penal (Deppen) conduziu
duas operações de transferên-
cia de presos das cadeias pú-
blicas de Paranaguá e Guara-
tuba às unidades penais da
Região Metropolitana de Cu-
ritiba (RMC) no período de
Carnaval. Uma das ações ocor-
reu na quinta-feira (03) e a
outra dois dias antes do Car-
naval (23). Ambas tiveram
como objetivo esvaziar as ca-
deias públicas do Litoral.

No total, a ação transferiu
47 presos e contou com o
apoio de viaturas da Polícia
Militar, da Polícia Civil e do
helicóptero do Batalhão de
Polícia Militar de Operações
Aéreas. As operações de rea-
locação foram reforçadas du-
rante o Verão Paraná - Viva a
Vida 2021/2022 e, desde o dia
10 de dezembro do ano passa-
do, 346 detidos já foram trans-
feridos do Litoral às unidades
do Complexo Penitenciário da
Região Metropolitana de Cu-
ritiba.

De acordo com o gestor da
Cadeia Pública de Guaratuba,

Desde o início do Verão Paraná, DEPPEN
transfere 346 presos do litoral para a RMC

João Paulo Schlemper, essas
ações ocorrem periodicamen-
te e algumas são programadas
para acontecerem em datas
próximas a feriados e datas
festivas.

"Tanto antes quanto depois
do Carnaval coordenamos
ações para manter as unidades
das cidades litorâneas com
menos presos e mais espaço
para novos encaminhamentos.
Neste período de maior fluxo
de pessoas no Litoral, as pri-

sões aumentam, e por isso in-
tensificamos nossas ações",
disse. As transferências mais
recentes foram para a Casa de
Custódia de Piraquara, Casa de
Custódia de São José dos Pi-
nhais e Colônia Penal Agroin-
dustrial (CPAI), também em
Piraquara. Na ação mais recen-
te, também foi transferida
uma presa feminina à Peni-
tenciária Feminina de Pira-
quara e um preso ao Comple-
xo Médico Penal (CMP).

"Mesmo que indiretamen-
te, essas ações contribuem
para a segurança da popula-
ção, pois todas as prisões efe-
tuadas pelas demais polícias
no Litoral terão local para en-
caminhamento, sem chance
de lotação das unidades du-
rante a temporada", ressaltou
Schlemper.

O sucesso de cada transfe-
rência de presos parte de um
planejamento detalhado e
complexo que envolve horá-

rios, condições climáticas, trâ-
mites legais, documentação,
rotas, trânsito entre as unida-
des, disponibilidade de efeti-
vo do Deppen, e se haverá
necessidade de apoio de ou-
tras forças de segurança.

Para que tudo ocorresse
conforme a programação, e
por serem operações maiores
e mais longas, o Deppen rece-
beu apoio de viaturas das Po-
lícias Militar e Civil, que com-
puseram o comboio, enquan-
to um helicóptero acompa-
nhava a ação pelo ar.

O oficial de planejamento
da PM no Verão Paraná - Viva
a Vida, capitão Wagner Araú-
jo, destaca que neste período
o Litoral precisa ter espaços
para receber presos devido ao
aumento de ações policiais. "O
apoio da PM tem sido constan-
te à Polícia Penal e, agora, na
temporada de verão continu-
amos a trabalhar em parceria.
Desde o início dos trabalhos fi-
zemos dezenas de prisões e as
transferências são necessári-
as para que as carceragens não
lotem", afirmou.

Com investimentos na região, Sanepar encerra
temporada com abastecimento pleno no LitoralNo Carnaval, produção média diária foi de 62,6 milhões de litros de água. Companhia ampliou a estrutura, instaloureservatórios modulares para reforçar a distribuição e geradores para garantir o fornecimento em casos de queda de energia.

Além de ampliar a estru-
tura permanente do sistema
de abastecimento de água,
a Sanepar instalou reserva-
tórios modulares que refor-
çaram a distribuição e man-
teve de prontidão geradores
para garantir a operação dos
sistemas em caso de queda
no fornecimento de energia
elétrica.

No feriado de Carnaval,
encerrado nesta terça-feira
(1ª), a Sanepar repetiu a per-
formance do Ano-Novo, com
pleno atendimento no abas-
tecimento de água no Lito-
ral. De sábado até terça, a
média diária de produção foi
de 62,6 milhões de litros,
atingindo o pico no domin-
go, com 78,3 milhões de li-
tros. Com este desempe-
nho, a Companhia atendeu
com bastante eficiência a
temporada de verão, que
teve início em 17 de dezem-
bro. O Ano-Novo e o Carna-

val são historicamente as da-
tas com maior concentração
de turistas e de maior consu-
mo de água nas praias.

O pleno atendimento foi

assegurado pelo planejamen-
to e estrutura montada pela
Companhia na região. Além
de ampliar a estrutura perma-
nente do sistema de abasteci-

mento de água em Matinhos,
Guaratuba e Pontal do Paraná,
a Sanepar instalou reservató-
rios modulares que reforçaram
a distribuição de água aos pon-

tos mais críticos dos balneá-
rios e manteve de prontidão
geradores para garantir a
operação dos sistemas em
caso de queda no forneci-
mento de energia elétrica.
Em Morretes, a empresa
também acrescentou 24% na
capacidade de produção de
água.

No Carnaval, mesmo com
o aumento no consumo e o
forte calor, em nenhum mo-
mento houve comprometi-
mento da capacidade de pro-
dução e distribuição de água.
Nesses quatro dias, a Sane-
par atendeu toda a demanda
operando, em média, com
80% de sua estrutura instala-
da. O consumo nos quatro
dias de Carnaval foi 31% me-
nor do que de 31 de dezem-
bro a 3 de janeiro, data em
que foi registrado o recorde
de distribuição de água no Li-
toral com 94,5 milhões de li-
tros.
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No dia 8 de março é cele-
brado o Dia Internacional da
Mulher, uma data que marca
muitas conquistas, histórias,
nomes e lutas, mas também
reforça os desafios enfrenta-
dos até hoje pelas mulheres
em diversos âmbitos da soci-
edade, inclusive no mercado
de trabalho. Ocupar uma po-
sição de igualdade em um
ambiente predominantemen-
te masculino pode não ser
uma tarefa fácil, mas na TCP,
empresa que administra o Ter-
minal de Contêineres de Pa-
ranaguá, as mulheres encon-
traram seu espaço como pro-
fissionais, e superaram medos
e preconceitos para atuar com
o que amam.

Se engana quem acredita
que funções operacionais não
se encaixam para mulheres.
Controlar um equipamento
com mais de 140 toneladas
que carrega contêineres é
uma das tarefas da operadora
de RTG, Andréia Alexandrino
Rodrigues. Há 15 anos na em-
presa, ela é uma das 253 mu-
lheres que atuam na TCP, em
um cenário de 1334 colabora-
dores, no total. Ocupando car-
gos que vão desde lideranças

Mulheres do PortoAtuando em um ambiente predominantemente masculino, profissionais do Terminal deContêineres de Paranaguá mostram que não há restrição de carreira para mulheres determinadas
nuela. O meu gestor se preo-
cupa com o meu bem-estar,
entende as ausências devido
as consultas, então, eu posso
dizer que eles cuidam muito
bem de nós".

A ideia de que mulheres
não são capazes de conciliar
com sucesso a vida pessoal e
profissional ainda é muito
presente na sociedade, sendo
também uma das grandes ra-
zões para a discrepância no
número de homens e mulhe-
res em cargos de liderança no
país. Na TCP, há um trabalho
contínuo para dar reconheci-
mento e garantir a igualdade
de salários e oportunidades
para as mulheres, que ainda
estão em menor número no
quadro de colaboradores, mas
já ocupam boa parte dos car-
gos de liderança, com 23% das
cadeiras de gestores. Ainda há
um longo caminho a trilhar
para que esse número cresça
cada vez mais, mas a motiva-
ção necessária para que isso
ocorra já existe entre o time.
"Minha motivação é saber que
na TCP eu posso evoluir ainda
mais, como pessoa e como pro-
fissional, e que aqui temos
oportunidades", finaliza Sirlei.

até posições operacionais,
elas mostram que, com muita
determinação e ética, lugar de
mulher é sim onde ela quiser.

Andréia foi a primeira ope-
radora mulher do Terminal e
conta que sua maior motiva-
ção para ocupar este cargo é o
seu amor pelo trabalho ope-
rando equipamentos. "A cada
promoção para novos apare-
lhos, a expectativa e vontade
de aprender e me superar só
aumenta. Amo o que faço e
procuro sempre dar o meu
melhor". Já Sirlei Somerhau-
zer, líder de Gate/ Ferrovia /
Sav e fluxo da organização,
conta que logo no início da sua
trajetória na TCP, um dos mai-
ores desafios em se trabalhar

com uma equipe majoritaria-
mente masculina foi o medo,
mas afirma que o diálogo e a
boa abordagem sempre a aju-
daram. "No início, alguns co-
legas questionaram minhas
habilidades pelo fato do tra-
balho exigir muito, principal-
mente quando está chovendo,
mas eu tinha um sonho e es-
ses comentários não me aba-
laram". Para ela, a maior força
de uma mulher está em sua
determinação "Quando temos
um objetivo, as pedras encon-
tradas no caminho se tornam
trampolim para o nosso suces-
so", acredita.

Além disso, as políticas in-
ternas da empresa contribuem
para o desenvolvimento e

crescimento profissional femi-
nino dentro da corporação. Se-
gundo Andréia, em 15 anos de
trabalho, a TCP deu a ela opor-
tunidades em vários setores e
continua abrindo portas, no-
vos cargos e funções para as
mulheres. "Isso é muito im-
portante, pois a presença da
mulher no mercado de traba-
lho está cada dia mais forte.
Onde quer que uma mulher
decida estar, ela fará toda a
diferença".

MÃES TAMBÉM
TÊM SEU ESPAÇO

Segundo um estudo da re-
vista CRESCER, 94% das mulhe-
res sentem dificuldades para
conciliar maternidade e car-
reira. E mesmo neste cenário
triste e que abre para discus-
sões cada vez mais necessári-
as e urgentes, a supervisora de
contas a receber da TCP, Ale-
xandra Corrêa, relembra uma
história emocionante de
quando contou para seus co-
legas de trabalho sobre sua
gravidez "Foi muito melhor do
que eu imaginava. Me senti
tão amada pela minha equipe,
todos ficaram super felizes e
ansiosos pela chegada da Ma-

A Portos do Paraná, em
parceria com a Universidade
Federal do Paraná (UFPR), ini-
ciou a parte prática de um
monitoramento nas encostas
da Serra do Mar para verificar
os sedimentos que descem
com a chuva e assoreiam as
baías de Antonina e Parana-
guá. A parceria da empresa
pública com a instituição é
inédita e tem objetivo de for-
necer dados para projetos fu-
turos de redução de processos
erosivos, consequentemente
reduzindo a taxa de assorea-
mento.

Os pesquisadores farão
análise da quantidade de se-
dimentos gerados nas bacias
hidrográficas, de acordo com
o tipo de cobertura vegetal
presente em cada localidade.
Com isso, a expectativa é esti-
mar se a recuperação de áreas
degradadas através de siste-
mas agroflorestais é capaz de
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
áreas degradadas.

Portos do Paraná e UFPR fazem monitoramento
inédito no setor portuário na Serra do MarConvênio entre a empresa pública e a universidade vai monitorar oito pontos. Objetivo é fazer a medição dossedimentos que descem com a chuva contribuindo para o assoreamento das baías de Antonina e Paranaguá.

 "A intenção é que os pro-
fessores e pesquisadores nos
ajudem a construir um mate-
rial acadêmico que nos ajude
a encontrar soluções para re-
cuperação destas áreas, com
ganhos no aspecto ambiental
e reflexo na operação portuá-
ria", apontou o presidente da
Portos do Paraná, Luiz Fernan-
do Garcia. O diretor de Meio
Ambiente da Portos do Para-
ná, João Paulo Santana, expli-
ca que não existem registros
de ações semelhantes em ne-
nhum outro porto do mundo.
"Foi feito um levantamento e
esse tipo de monitoramento
é pioneiro no setor portuário.
Serão monitorados os sedi-
mentos que as águas das chu-
vas carregam para dentro da

baía, ou seja, com este estudo
vamos avaliar o quanto a gen-
te vai evitar de terra e outros
materiais sendo carreados até o
mar por meio da recuperação da
cobertura vegetal das bacias
hidrográficas", justificou.

INTERAÇÃO
A parte prática iniciou na

sexta-feira (4), dividida em
duas partes. Pela manhã, as
equipes da diretoria de Meio
Ambiente da Portos do Para-
ná, da UFPR e da Ecotec, con-
tratada pela empresa pública
para executar o Programa de
Recuperação de Áreas Degra-
dadas (PRAD), trocaram co-
nhecimentos. "Objetivo foi
entender o trabalho do PRAD,
que há oito meses acontece na

região, e entender como está
o engajamento dos produto-
res rurais. O que nos deixou
bastante surpresos é que em
pouco tempo 54 famílias já
aderiram. Tem realmente po-
tencial para atingir o objetivo,
que é de restaurar 40 hecta-
res", afirmou Eduardo Vedor
de Paula, professor do Depar-
tamento de Geografia da
UFPR. No período da tarde, os
profissionais foram a campo
identificar possíveis pontos a
serem monitorados. "A ideia
é identificar cerca de 25, 30
pontos. A partir desse levan-
tamento, escolher os oito mais
representativos. Nesses, fare-
mos o monitoramento de 20 a
25 meses, coletando solo,
medindo chuva, identificando
os potenciais que o sistema
agroflorestal tem em proteger
o solo", explicou o professor.

Serão escolhidos oito pon-
tos, com diferentes cobertu-
ras de solo: área de vegetação
nativa, área de sistema agro-
florestal já mais avançado, sis-
tema agroflorestal em proces-
sos de implantação e áreas
ainda degradadas, com solo
exposto preferencialmente.

CONVÊNIO
De acordo com o gerente

de Meio Ambiente da Portos
do Paraná, Thales Schwanka
Trevisan, o convênio com a
UFPR vai avaliar o quanto de
sedimento está carreando
para a baía, para posteriormen-
te analisar como o trabalho
que está sendo executado,
iniciado pelo PRAD, pode evi-
tar que sedimentos sejam car-
regados.

"A ideia, com isso, é avali-
ar estrategicamente a dimi-
nuição de frequência de dra-
gagens", explicou Trevisan.

Na prática, acrescenta, ao
final do trabalho será possível
avaliar até que ponto a recu-
peração das áreas com flores-
tas reduz a produção de sedi-
mentos que em um primeiro
momento são carreados aos
rios e, posteriormente, che-
gam até a área de interesse
portuário.

O biólogo da Ecotec, Jair de
Pontes, responsável técnico
do PRAD, destaca a importân-
cia do convênio. "Entendemos
o trabalho da UFPR como uma
validação do nosso, de todo
esforço efetuado", arrematou.

FO
TO

: P
IER

PA
OL

O 
NO

TA
/P

OR
TO

S D
O 

PA
RA

NÁ



Litoral do Paraná - 1a Quinzena de Março.2022
Ano 30 - nº 2514 Tribuna do Litoral

DISQUE ANÚNCIOS:
NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ

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

O projeto "Violência Nun-
ca Mais" é uma iniciativa do
Conselho da Comunidade de
Pontal do Paraná, que realiza-
rá intervenções grupais com
autores de violência contra a
mulher, enquadrados na Lei
Maria da Penha (11.340) que
forem encaminhados ao ser-
viço pelo poder judiciário. Os
autores de violência que par-
ticiparão do programa serão
acompanhados constante-
mente pelos profissionais res-
ponsáveis, em atendimentos
individuais com profissionais
das áreas de Serviço Social e
Psicologia, simultaneamente
com suas participações no gru-
po geral de intervenções e dis-
cussões.  Os atendimentos in-
dividuais  serão Sala do Con-

Conselho da Comunidade de Pontal do
Paraná lança Projeto Violência Nunca Mais

selho da comunidade e Sala do
Júri, ambos no Fórum de Ipa-
nema (Pontal do Paraná) para
a realização dos grupos. Os
autores de violência contra a
mulher da cidade de Pontal do
Paraná, inicialmente serão
atendidos pela equipe que
contará com 01 Assistente So-
cial e 01 Psicólogo. A Assisten-
te Social atenderá nas quintas
feiras das 17h as 20 h. O  Psicó-
logo atenderá nas terças fei-
ras das 17h as 20h. Os grupos
de intervenção e discussão
serão divididos em 02 grupos
de no máximo 20 participan-
tes, terão a duração de 8 en-
contros semanais de 01 hora
cada, ocorrerão nas quartas-
feiras das 17h as 18h (grupo 1)
e das 18h as 19h (grupo 2).
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A Companhia de Sanea-
mento do Paraná (Sanepar)
retirou 676.379 quilos de resí-
duos em atividades de limpe-
za no Litoral durante esta tem-
porada da Operação Verão Pa-
raná - Viva a Vida. Nesta edi-
ção, 130 trabalhadores atua-
ram na limpeza, em 48 quilô-
metros lineares da orla, de 17
de dezembro de 2021 a 5 de
março de 2022.

A Sanepar atendeu diaria-
mente os municípios de Gua-
ratuba, Matinhos e Pontal do
Paraná, e realizou quatro aten-
dimentos experimentais em
Guaraqueçaba e Morretes. A
média diária de lixo retirado
das praias e do entorno de rios
litorâneos foi de mais de 10
toneladas.

A atividade de limpeza foi
encerrada com a coleta de re-
síduos na Ilha do Superagui,
em Guaraqueçaba, no último
sábado (5), concluindo a ope-
ração deste verão com a cole-
ta de mais de 187 quilos de lixo
num só dia de trabalho. Esta
foi a primeira temporada em
que a Sanepar atuou na Ilha
com esse serviço.

Para o veranista Igor Ko-
ppe, o trabalho é ótimo por-

Sanepar recolhe mais de 670 toneladas
de resíduos no Litoral nesta temporadaLimpeza na Ilha do Superagui, no sábado, encerrou as atividades especiais da Companhia na temporada de veraneio. Omaior volume de resíduos retirado num só dia nessa temporada foi de 23.776 quilos, no primeiro dia do ano de 2022.
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Coleta de resíduos em Superagui encerrou as atividades neste verão
Trabalhadores da limpeza das praias se reuniram em Matinhos

que interfere positivamente
na preservação da vida. "An-
damos pela praia e não acha-
mos nenhum lixo. Acho im-
portante esse serviço porque
aqui temos diversos animais,
como peixes e mamíferos, e
também por causa da popula-
ção que vive em Superagui",
afirma.

NÚMEROS DA LIMPEZA
O maior volume de resídu-

os retirado num só dia nessa
temporada foi de 23.776 qui-
los, no primeiro dia do ano de
2022. O segundo dia com mai-
or retirada de lixo ocorreu em
fevereiro, no domingo de Car-
naval, com a coleta de 17.707
quilos.

Na execução das atividades
no Litoral, a Sanepar gerou 165
vagas temporárias de empre-
gos diretos para atividades
como supervisor, gestor, cole-

tor e apoio administrativo. Os
trabalhadores estiveram reu-
nidos neste domingo (6), em
Matinhos, para avaliar o servi-
ço e encerrar oficialmente as
atividades.

Também participaram da
reunião o diretor de Meio
Ambiente da Sanepar, Julio
Gonchorosky, os gerentes da
Sanepar Ronald Gervasoni
(Educação Socioambiental) e
Rodrigo Junqueira (Litoral) e o

secretário de Meio Ambiente
de Matinhos, Ari Nomax, além
dos saneparianos que atua-
ram como gestores e fiscais de
todo o processo nos cinco mu-
nicípios do Litoral.

OUTROS SERVIÇOS
Além da limpeza na orla, a

Sanepar ofereceu outros ser-
viços especiais neste verão,
como duchas ecológicas insta-
ladas na areia, distribuição de
50 mil brindes educativos e
cadeiras anfíbias, para propor-
cionar um banho de mar segu-
ro a idosos e pessoas com de-
ficiência.

Entre dezembro e janeiro,
quando os serviços foram en-
cerrados, as duchas foram uti-
lizadas mais de 23 mil vezes e
as cadeiras, mais de 100 vezes.

O trabalho das duchas eco-
lógicas e das cadeiras anfíbias
foi realizado em parceria com
as secretarias de Estado da
Educação e do Esporte (SEED)
e da Justiça, Família e Traba-
lho (Sejuf).

Os brindes educativos fo-
ram distribuídos em recrea-
ções promovidas pela Supe-
rintendência Geral do Esporte
(Paraná Esportes).
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A COMPANHIA PRODUTORES DE ARMAZÉNS GERAIS, em
atendimento ao disposto na Lei Orgânica do Município de
Paranaguá e com a base nos estabelecidos no artigo 43 da Lei
10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e na Lei Complementar
Municipal nº60/2007 (PDDI), convida a população em geral e
demais interessados a comparecerem à Audiência Pública
para apresentação do EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança
e RIV – Relatório de Impacto de Vizinhança, referentes ao
empreendimento localizado na Rua José Cadilhe, 279, Serra-
ria do Rocha, em Paranaguá, elaborados de acordo com a Lei
Ordinária nº2822/2007 que dispõe sobre o Estudo Prévio de
Impacto de Vizinhança e Decreto Municipal de Paranaguá nº
544/2013 que Regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhan-
ça (EIV).

Local – Salão da ACIAP (Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Paranaguá)

Endereço – Rua Rodrigues Alves, 621, Centro Histórico –
Paranaguá

Data – 17 / 03 / 2022
Horário – Início às 19h

 A audiência pública será realizada simultaneamente ON-
LINE, com transmissão e participação através do site: https:/
/audienciapublicaprodutores.com

O EIV apresentado está disponível no site da Prefeitura
Municipal em https://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/
secretarias-e-orgaos/urbanismo/eiv-em-analise

*Haverá transporte gratuito disponível para a população
com embarque às 18h na Rua José Cadilhe, 279, retornando
ao ponto de partida após o término da audiência.

As baías de Paranaguá e
Guaratuba estão recebendo
policiamento aquático do Ba-
talhão de Polícia Ambiental -
Força Verde (BPAmb-FV) nes-
ta temporada do Verão Para-
ná - Viva a Vida 2021/2022 para
coibir crimes contra a vida
marinha e proteger espécies
com risco de extinção. Os po-
liciais militares percorrem de-
zenas de quilômetros diaria-
mente fazendo abordagens a
embarcações e a pessoas em
vários pontos da região litorâ-
nea.

Durante o patrulhamento
aquático, a atenção redobra-
da é para localizar redes de
malha de pesca, tarrafas e ou-
tros acessórios ilegais que são
instalados em pontos estraté-
gicos das baías, a fim de cap-
turar o maior número de pei-
xes possível. A prática afeta
espécies que não são destina-
das para comércio e consumo
que acabam vítimas desse cri-
me, como as tartarugas mari-
nhas.

Segundo a comandante da
1ª Companhia do Batalhão de
Polícia Ambiental, tenente

Baías de Guaratuba e Paranaguá recebem
policiamento aquático da Polícia AmbientalDurante o patrulhamento aquático, a atenção redobrada é para localizar redes de malha de pesca, tarrafas e outrosacessórios ilegais que são instalados em pontos estratégicos das baías, a fim de capturar o maior número de peixes possível.

Maria Cecília, o período de
defeso é quando as espécies
não podem ser retiradas do
mar e comercializadas porque
estão em época de reprodu-
ção. Ela explica que existem
restrições quanto à distância
da pesca da costa, a técnica
empregada, entre outros.

O Batalhão Ambiental re-
força o trabalho e conta com

uma embarcação de boa auto-
nomia, que pode alcançar até
mesmo o mar aberto, ampli-
ando o raio de atuação dos
policiais militares durante as
operações de fiscalização.
"Neste período do verão, a
Polícia Ambiental atua princi-
palmente no combate a pesca
do robalo e do camarão. Exis-
tem algumas peculiaridades

para extrair o pescado", afir-
ma. O trabalho já resultou em
dezenas de quilos de peixes
apreendidos e autos de infra-
ção ambiental lavrados duran-
te o Verão Paraná - Viva a Vida
2021/2022 no Litoral. A tenen-
te diz que outra atuação da PM
na proteção da fauna é com
relação à extração de caran-
guejos nos mangues, um ecos-

sistema que é preservado jus-
tamente por garantir o equilí-
brio da produção de diversas
espécies e por evitar proble-
mas de erosão na costa.

EMBARCAÇÕES
O trabalho dos profissio-

nais também visa verificar a
legalidade das embarcações
de pesca. "Além da pesca ile-
gal, fiscalizamos os barcos, se
estão cadastrados junto à Ma-
rinha, se o pescador tem ca-
dastro e qual a modalidade de
pesca permitida para ele, que
precisam estar com a docu-
mentação em dia, a qual deve
sempre estar no barco", afir-
ma a tenente.

Graças ao convênio com o
IAT, os policiais militares po-
dem fazer a autuação admi-
nistrativa ao infrator. "Faze-
mos a lavratura da multa e ele
responde depois ao IAT. Se for
flagrante fazemos o encami-
nhamento à delegacia e, se for
o caso, informamos ao Minis-
tério Público sobre o crime
ambiental e fazemos a autua-
ção administrativa", acrescen-
ta.

Cerca de quatro quilos de
maconha, crack e cocaína fo-
ram apreendidos em uma
casa, em Guaratuba, durante
uma abordagem conjunta do
9º Batalhão de Polícia Militar
(9º BPM) com o Batalhão de
Polícia Rodoviária (BPRv) nes-
ta quarta-feira (02). A maior
parte dos entorpecentes foi
localizada pelo cão de faro
Hórus, do BPRV, dentro de um
fundo falso. Ao todo, oito pes-
soas foram encaminhadas.

A ocorrência iniciou-se
quando a viatura do 9º Bata-
lhão estava em patrulhamen-
to pelo bairro Cohapar e os
policiais viram um homem
suspeito, conhecido pela PM
pelo envolvimento com o trá-
fico de drogas. Ao perceber a
presença da equipe, o rapaz
correu para dentro de uma
casa, mas foi alcançado e abor-
dado.

Durante a revista pessoal,
os policiais localizaram três
invólucros com crack. Para fa-

Cão de faro da Polícia Rodoviária Estadual
descobre drogas em casa em GuaratubaForam encontrados quatro quilos de maconha, crack e cocaína.Oito pessoas foram encaminhadas pela polícia para as medidas cabíveis.
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zer uma varredura completa
na casa foi solicitado apoio de
uma equipe do Canil do BPRv.

O cão de faro Hórus auxi-
liou as equipes a encontrar um
fundo falso, no qual havia os
cerca de quatro quilos de ma-
conha, crack e cocaína. O sus-
peito e os demais moradores
da casa foram encaminhados
à delegacia da cidade para as
medidas cabíveis.

Ao longo do Verão Paraná -
Viva a Vida 2021/2022, a apli-
cação de cães de faro da Polí-
cia Militar tem contribuído

para a apreensão de drogas
em todo o Litoral, especial-
mente no Natal, Ano-Novo e
no Carnaval. Neste último fe-
riado, o BPRv aplicou os cães
nos postos rodoviários que
dão acesso a Matinhos, Gua-
ratuba e Pontal do Paraná para
inibir a entrada de ilícitos. A
Companhia de Operações com
Cães do Batalhão de Polícia de
Choque (BPChoque) fez abor-
dagens no trapiche de embar-
que para a Ilha do Mel, em
Pontal do Sul, com o mesmo
objetivo.

Cão da Polícia Rodoviária Estadual descobre drogas em Guaratuba
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 O Corpo de Bombeiros for-
mou 55 novos guarda-vidas ci-
vis (GVC) durante solenidade
na manhã desta quinta-feira
(03), em Matinhos. O estágio
operacional, última etapa do
Curso de Guarda-Vidas Civis,
iniciou em 10 de dezembro de
2021 com o intuito de reforçar
o trabalho dos bombeiros mi-
litares na prevenção de ocor-
rências e nos atendimentos a
afogamentos no mar, rios e la-
gos durante a temporada. Na
solenidade os formandos re-
ceberam o certificado de con-
clusão do curso.

O comandante-geral do
Corpo de Bombeiros do Para-
ná, coronel Manoel Vasco de
Figueiredo Junior, destaca a
relevância do curso nos aten-
dimentos que ocorreram no
Litoral durante a temporada,
em conjunto com o Corpo de
Bombeiros, que trabalhou
como gestor e orientador.

"Esse projeto fortalece os
laços da corporação com os
guarda-vidas civis e a popula-
ção ganha no atendimento
com a potencialização dos ser-
viços prestados na região do
Litoral. Além disso, eles têm a
oportunidade, também, de

Corpo de Bombeiros forma 55 guarda-vidas
civis voluntários no Litoral do Estado

participar da corporação e
quem sabe um dia pertencer
a ela", esclareceu.

De acordo com o coman-
dante do 1º Comando Regio-
nal do Corpo de Bombeiros,
coronel Gilberto Gavilovski, os
jovens que estão se forman-
do receberam um chamamen-
to, atenderam e executaram
um treinamento, processo
que deu a oportunidade de
todos estarem aptos para tra-
balhar como guarda-vidas,
seja no Litoral ou em outro lo-
cal. "Eu vejo como um projeto
social, pois os jovens apren-
dem uma nova profissão e re-
cebem por isso. Assim, gera-
mos uma renda e quem ganha

com isso são os municípios do
Litoral, pois este dinheiro, em
grande parte, acaba ficando na
cidade. No final, quem ganha
é a sociedade que pode con-
tar com os serviços de quali-
dade do Corpo de Bombeiros",
explicou.

NA PRÁTICA
Os 55 guarda-vidas civis

concluíram o curso na modali-
dade de águas abertas nos se-
guintes municípios: Matinhos
(18), Guaratuba (18), Pontal do
Paraná (12) e Morretes (7). O
treinamento contou com 450
horas/aula. As subunidades
do Corpo de Bombeiros no Li-
toral que receberam o curso

são do 8º Grupamento de
Bombeiros. Os guarda-vidas
civis que chegaram à formação
passaram pelo período de ins-
trução, depois pelo Estágio
Operacional, receberam o far-
damento e também uma aju-
da de custo para as despesas
por dia trabalhado. O coorde-
nador de Guarda-vidas Civil no
Núcleo de Pontal do Paraná,
cabo Adriano da Silva Rodri-
gues, destaca a oportunidade
de ter assumido esta função
pelo Corpo de Bombeiros pela
primeira vez e, principalmen-
te, o empenho dos formandos
para chegarem até esta etapa,
abrindo a possibilidade de in-
gressarem futuramente na
corporação.

"Trabalhar com essas pes-
soas que realmente querem
ajudar a sociedade é uma sa-
tisfação grande, elas têm a vi-
são de ajudar próximo. Por
isso, coloco os 55 que foram
capacitados nesta temporada
como guerreiros, que mostra-
ram para o que vieram, que
têm empenho, amor pela vida
e por este tipo de serviço", dis-
se o cabo Adriano.

Dentre os 55 guarda-vidas
civis, Camila Campanhola foi

a primeira colocada no curso e
afirma que a sua participação,
durante a temporada de verão
deste ano, é engrandecedora
e a ensinou bastante sobre a
profissão. "É uma honra fazer
parte da corporação de algu-
ma forma, foi uma experiên-
cia maravilhosa, pois apren-
demos muita coisa. É impor-
tante contribuir à sociedade,
na prevenção e quando ela
precisa dos salvamentos", afir-
mou. "É por meio deste traba-
lho de orientação, a partir do
nosso conhecimento, que va-
mos mudando vidas. Essa é a
nossa grande missão, um or-
gulho poder participar do cur-
so", completou.

PRESENÇAS
Também participaram do

evento o comandante do 8°
Grupamento de Bombeiros,
tenente-coronel Wagner
Ogaki Malacrida; o comandan-
te da Guarda Municipal de Pa-
ranaguá, Leônidas Martins Ju-
nior; o vice-prefeito de Gua-
ratuba, Edson Camargo; o se-
cretário municipal de Segu-
rança Pública de Guaratuba,
Jakson Braga; além de oficiais
e praças.

No último fim de semana,
a Vila Olímpica de Campo Lar-
go foi palco de grandes con-
frontos válidos pela Liga Curi-
tibana de Futsal 2021. A com-
petição que teve início em se-
tembro do último ano, está
em sua reta final e no último
sábado, a equipe da Associa-
ção de Pais e Amigos do Futsal
- APAF, conquistou o lugar
mais alto do pódio na catego-
ria sub14.

A equipe parnanguara en-
frentou o Clube Curitibano,
forte equipe da capital e ven-
ceu pelo placar de 4 a 3, garan-
tindo o título de campeão da
competição, além do título, os
atletas Bruno e Lucas foram
eleitos os goleiros menos va-
zados.

Após a vitória do sub14, a
APAF segue com as equipes
das categorias sub13, sub15 e
sub17 na competição para a
disputa da semifinal da série
ouro, enquanto a equipe do
sub09 disputará a semifinal da
série prata e sub07 e sub12 vão
em busca do bronze. Para o

APAF/SESPOR/SEMEDI conquista o título de campeão
da Liga Curitibana de Futsal 2021 na categoria sub14Competição teve a grande final sediada em Campo Largo

secretário de Esportes, Helton
Ambrosio, a equipe tem mui-
to potencial para trilhar um
caminho de sucesso.

"É muito gratificante ver a
evolução da equipe, temos
visto muita dedicação e res-
ponsabilidade dominar os tra-
balhos dos atletas e comissão
técnica e isso mostra que o
time conta com potencial para
garantir uma trajetória de su-
cesso", finalizou o secretário.

A dedicação e entrosamen-
to da equipe foi o ponto prin-
cipal para alcançar o título de
campeão, conforme destaca o

professor e técnico da equipe,
Jonathan Maziero.

"A equipe como um todo
está sempre preparada para
dar o melhor de si e isso a gen-
te pôde ver durante o campe-
onato inteiro. Os meninos es-
tiveram o tempo todo unidos,
entrosados e sempre com
sede de vitória e foi essa de-
dicação que nos levou mais
uma vez até o topo", destacou
Jonathan. O diretor da catego-
ria, Felipe Batista, relembrou
as últimas conquistas da equi-
pe e parabenizou a todos pelo
desempenho.

"Sinto que estamos no ca-
minho certo. No final do ano
passado, conquistamos o pri-
meiro lugar no Campeonato
Paranaense de Categoria de
Base da FPFS, esse ano fomos
vice-campeões do Desafio Pa-
ranaense de Seleções da NFP
e agora alcançamos mais uma
vez o topo do pódio durante a
Liga Curitibana de Futsal 2021.
Parabenizo a equipe como um
todo pelo desempenho e em
nome de toda diretoria agra-
deço a Prefeitura de Parana-
guá e Secretaria de Esportes
pelo apoio", disse Felipe.

Com a conquista do título
no Campeonato Paranaense
da FPFS, a equipe garantiu vaga
na Taça Brasil, que acontecerá
em setembro, em João Pes-
soa.  Além disso, também já
confirmaram presença na 19ª
edição da Supercopa América
de Futsal, que acontecerá em
julho, em Balneário Cambo-
riú, onde representarão Para-
naguá na categoria sub15. A
competição contará com equi-
pes de todo o Brasil e também
de outros países da América
do Sul.

 Jornalista: Ana Carolina Campos
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Na terça-feira (1º), feriado de
Carnaval, aconteceu na Casa da
Cultura, local que está realizan-
do a Exposição "Carnaval em Me-
mórias", a entrega das Comen-
das comemorativas de 250 anos
de Guaratuba aos protagonistas
e blocos que com muita alegria
fizeram e fazem a história do car-
naval na cidade.

Entregaram as comendas, o
prefeito Roberto Justus, o depu-
tado estadual Nelson Justus e os
vereadores presentes, Ana Ma-
ria Correa da Silva, Edna Castro,
Fabiano Cecílio da Silva e Maria
da Silva Batista. A cerimônia foi
dividida em dois momentos, ma-
nhã e tarde, por conta do núme-
ro de convidados. A exposição
"Carnaval em Memórias" home-
nageia os 40 anos da Banda de
Guaratuba e também conta a his-
tória do carnaval da cidade falan-
do dos blocos carnavalescos do
passado e do presente, da Escola
Unidos de Guaratuba, dos bailes
dos clubes e também de foliões
que preservaram a festa na cida-
de. Para a exposição, a Secreta-
ria Municipal da Cultura e do Tu-
rismo foi em busca de fantasias,
camisetas, objetos, informações
e, o mais importante, de pesso-
as. E é em homenagem a história
dessas pessoas que fazem parte
da construção e desenvolvimen-
to de Guaratuba nestes 250 anos,
que o Município através do pre-
feito Roberto Justus, concedeu a
homenagem da Comenda dos
250 anos de Guaratuba.

RECEBERAM AS COMENDAS
ESCOLA DE SAMBA UNIDOS

DE GUARATUBA
Professor Dorival Taborda Ma-
fra, representado pela esposa
Terezinha, e Carlos Apolinario

Nunes, mais conhecido por Tipioca.
A Escola de Samba Unidos de

Guaratuba começou com o Pro-
fessor Dorival Taborda Mafra. O
batuque começava na sua casa.
A Bandeira era toda desenhada
e montada com pedrinhas, e cada
uma delas constava o nome dos
componentes da Escola, que era
intitulada: Escola de Samba Uni-
dos das Caieiras. Os instrumentos
eram adquiridos com recursos
próprios e as fantasias confeccio-
nadas pela Dona Terezinha, es-
posa do Professor Dorival. Com o
passar do tempo, ele mudou-se
para Candido de Abreu, no Norte
do Paraná, e a Escola passou a
ser apenas um bloco carnavales-
co. Foi então que Dona Hortên-
cia e seu marido João Flora, com
a ajuda dos amigos João Maria
Modesto, o Pelé, Luiz Florêncio
da Rocha, o Caixa, entre outros
companheiros elevaram e deram
o maior incentivo ao Bloco. Em
dezembro de 1990 a Escola de
Samba Unidos das Caieiras foi le-
galmente reconhecida com Esco-
la de Samba Unidos de Guaratu-
ba, sendo eleito seu primeiro
Presidente: Carlos Apolinario Nu-
nes, mais conhecido por Tipioca.

Comenda de 250 anos: Homenageados fazem parte
da história da alegria do Carnaval guaratubano

32 anos se passaram desde a fun-
dação.

BLOCO UNIDOS DO GUARÁ
Presidente Elcely

Terezinha Francklin.
O Bloco Unidos do Guará fun-

dado em 2007, do Clube Guará
da Melhor Idade, ano após ano
se organiza, escolhe a fantasia e
vai para avenida desfilar, partici-
par das competições dos blocos.

JOÃO LEOCÁDIO RODRIGUES
(EM MEMÓRIA),

representado pela
esposa Giselda.

Seu João nasceu em Guaratu-
ba na localidade do Descoberto.
Trabalhou com seus pais na lavou-
ra até completar 11 anos. Veio
depois para a Vila de Guaratuba
quando ainda não existia o Ferry
Boat, trabalhando muito como
carregador de malas dos passa-
geiros que desembarcavam no
outro lado da Baia, na Prainha, e
faziam a travessia de canoa. Aos
14 anos foi embora para Curiti-
ba. Casou-se em 1958 com a sua
esposa Giselda, com quem tive-
ram dois filhos. Seu João era um
apaixonado por Guaratuba, pe-
las coisas da cidade, pelos ami-
gos que ele conquistou. Mas a
sua maior paixão era a Banda de
Guaratuba! Ano após ano, guar-
dava com carinho todas as cami-
setas que hoje fazem parte da
exposição na Casa da Cultura.

REI MOMO ARCHIMEDES
(EM MEMÓRIA),

representado pela
filha Liciane Miranda.

Eleito por gostar do Carnaval,
ser animado, simpático, brinca-
lhão. Guaratuba já teve grandes
e queridos Rei Momo, um deles
chamava-se Archimedes. Veio pra
Guaratuba em 1973 e não demo-
rou muito para ganhar o apelido
de Gordo. Foi taxista, mecânico,
funcionário público, e por último
trabalhou por 27 anos como Ge-
rente do Posto de Gasolina do
Ademir Bevervanso. Naquela
época os Carnavais eram só nos
Clubes.

Quando começou os Carnavais
de Rua, seu Arquimedes foi con-
vidado pelo Prefeito da época
para ser o primeiro Rei Momo de
Guaratuba. Por longos anos ale-
grou os foliões, os Blocos de Car-
naval.

MATRIARCA DO CARNAVAL
HORTÊNCIA MARGARIDA
FLORA (EM MEMÓRIA),
representada pelo filho

Mario Luiz Flora.
Tinha inúmeras outras quali-

dades como realizar festas de
Cosme e Damião, festas juninas,
natal pra crianças carentes, mas
o seu forte mesmo era o Carna-
val. Casada com seu João Flora,
fortaleceram a Escola de Samba
Unidos de Guaratuba, sendo ela
a porta bandeira da escola. Com
todo carinho e dedicação corta-
va, costurava e bordavam suas
próprias fantasias.

Por ser muito conhecida e
querida por todos, visitava os
amigos mais próximos que lhe
presenteavam com tecidos e
acessórios para sua fantasia. Foi
para Guaratuba um ícone do sam-
ba, representando muito bem a
cidade em todos os lugares que
era convidada. Seu filho Mario
Flora acompanhou seus passos
até ficarem lentos demais, não
conseguindo mais ser o esplendor
na Avenida.

LUIZ CUNHA SILVEIRA
(LUIZINHO CADEDÉIA, EM

MEMÓRIA) - OCA DO SAMBA,
representado por seus

netos Graciele e Bruno.
Nasceu em Guaratuba, estu-

dou no Gratulino de Freitas, tra-
balhou como Guarda Florestal.
Foi torcedor fanático de um dos
primeiros clubes de futebol de
Guaratuba, o Ipiranga. Era um
amante da música, um boêmio
por natureza, tocador de violão,
responsável pelas Serestas nas
madrugadas de Guaratuba. Por
seus dotes musicais sempre repre-
sentou nossa cidade em eventos
sociais e festividades. Em 1971
montou a Oca do Samba. Um
ponto comercial que ficava pró-
ximo ao Morro do Cristo, coberto
de palhas, chão batido, estilo re-
dondo. Finais de semana, tempo-
radas de verão, carnaval, os tu-
ristas se aglomeravam pra ouvir
o samba, os gritos carnavalescos.
Feliz daquele que chegava primei-
ro pra pegar um lugar.

PROFESSOR SANTOS
Sebastião Marques dos San-

tos, mais conhecido como Profes-
sor Santos, é coreógrafo, profes-
sor de dança e bailarino. Nasceu
em Antonina e foi trabalhar na

Fundação Cultural de ville. Voltou
pra Guaratuba para trabalhar na
Prefeitura. Sempre idealizou ter
uma academia de dança e ensi-
nar crianças, jovens, adultos e
melhor idade. Realizou grandes
eventos como noites culturais,
festival de dança, das Nações e
representou Guaratuba no Tea-
tro Guairá. Sempre presente em
eventos, é apaixonado pelo Car-
naval. Desfila em Antonina. Cria
suas próprias fantasias e também
elabora outras como a da Suh Ro-
drigues. Santos trabalha hoje na
Creche Recanto Paulo VI.

BLOCO MARACUJÁ
Presidente Professor Tristão
Reuniu em sua casa um grupo

de amigos e resolveram fazer 500
litros de batida de maracujá para
brincar o Carnaval. Reuniram en-
tão alguns instrumentos e mais
ou menos 200 pessoas vestindo a
camiseta do bloco, foram para a
Avenida arrastar a multidão. In-
centivaram outros blocos como o
Abacaxi, o do Pato, Unidos da Pa-
dre Bento, virados pra Lua, Só
faço com você, entre outros. Par-
ticiparam de vários concursos de
blocos destacando-se e receben-
do troféus como destaques, ani-
mação e originalidade.

BLOCO VEM QUE TEM
Era de responsabilidade do Gil

e da Sonia. Foi criado em 1996 e
recebeu inúmeros troféus pela
criatividade nas fantasias criadas
e costuradas pelo Gil. Gil recebe
a comenda dos 250 anos, por
toda a sua história com o carna-
val em Guaratuba.

BLOCO EU BEBO SIM,
ESTOU VIVENDO
Sergio Monteiro

Criado em 2010 por Sergio
Monteiro, fez sucesso na aveni-
da e participou de vários concur-
sos sendo premiado em todos
eles. Seu pai Silvio Monteiro, ti-
nha um serviço de alto-falante na
Praça Central onde era o locutor.
Ele fazia a cobertura total dos
bailes carnavalescos dos clubes da
cidade. Era tão eficaz que mes-
mo aqueles que não participavam
dos bailes de Carnaval dançavam
e pulavam na praça ao som ani-
mado do locutor. Sérgio recebe a
comenda, não apenas pela gran-
de importância que ele e se pai
tem para Guaratuba, como tam-
bém por toda ajuda e tudo que
Sérgio fez pela nossa cidade.

BLOCO DO PATO
Eugenio Cecato, representado

pela esposa Josiane Chaves.
Criado nos anos 90, foi inspi-

rado e discípulos do bloco Mara-
cujá. Fez sucesso na avenida.

BLOCO FAMÍLIA SAPO
Uma das fundadoras

Marileia Rosa
Tudo começou com seu José

(em memória) que ficou conheci-
do no bairro onde morava como

Sapo. No carnaval do ano 2016
saíram apenas com a alegria em
família para brincar o carnaval e
"tomaram gosto". No ano de
2017 se escreveram para concur-
so de Bloco, fizeram camisetas e
com poucos instrumentos foram
reconhecidos pela população com
muito aplausos, levando o 2° lu-
gar no concurso naquele ano. No
Carnaval de 2018 com enredo e
composição própria, novos inte-
grantes e com novos instrumen-
tos ganharam o título de cam-
peão. Em 2019, o Bloco se expan-
diu, conseguiram adquirir novos
instrumentos montaram página
do Bloco e começaram a divulgar,
se empenharam ainda mais assim
veio Título Bicampeã. Em 2020,
o Bloco atraiu vários turistas de
várias cidades como Arapongas-
PR, Curitiba-PR, Campo Largo-
PR, ville-SC, Cuiabá-MS e os gua-
ratubanos fizeram um lindo Car-
naval, conquistando o título de Tri
Campeão. Atualmente, o bloco
possui Comissão de Frente, Alas
das Passistas, Ala infantil, Rei
Momo, Rainha da Bateria, Rai-
nha do Bloco, Porta Bandeira,
Mestre Sala, 35 Integrantes na
Bateria que é o coração do Blo-
co, totalizando 180 integrantes.

BLOCO TAMO JUNTO - CARLOS
CARVALHO (EM MEMÓRIA),

representado pela
esposa Juliana.

O bloco Tamo junto teve como
início o objetivo de promover
ação social e culturais, só depois
que os integrantes do grupo de-
cidiram entrar na avenida, e par-
ticipar do carnaval de Guaratu-
ba. O principal objetivo do bloco
é desenvolver a alegria e a par-
ceria entre as famílias de Guara-
tuba, promovendo uma grande
festa na avenida 29 de abril na
segunda-feira de carnaval.

PASSISTA SUH RODRIGUES
A agente de viagem, atriz,

modelo, musa das praia, sempre
assistiu aos desfiles de carnaval
no sambódromo, desfilou no pal-
co do Salgueiro há 11 anos, e par-
ticipa do carnaval de Guaratuba
sendo a rainha de bateria da Es-
cola de Samba Unidos de Guara-
tuba.

AFOXÉ
Representante Dagoberto
da Silva, zelador espiritual

do Candomblé.
Afoxé é o nome de uma mani-

festação cultural popular de ori-
gem Africana cujo o ritmo é o IJE-
XÁ, além de ser um nome de ex-
pressão artística é como se cha-
ma o instrumento musical utiliza-
do nesse traço da cultura popu-
lar brasileira típica do nosso fol-
clore. O afoxé é candomblé de
rua, sua principal função é purifi-
car a avenida com defumação
água de cheiro para que os foli-
ões possam festejar o carnaval
com alegria e harmonia, livre de
energias negativas.
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Durante o mês de março,
período em que se comemora
o Dia Internacional da Mulher
(8 de março), o Ônibus Lilás da
Secretaria estadual da Justiça,
Família e Trabalho (Sejuf) irá
percorrer seis municípios para
levar informação contra vio-
lência doméstica e familiar,
além de orientação psicológi-
ca, jurídica e assistência social
a esse público.

A iniciativa é do Departa-
mento de Garantias dos Direi-
tos da Mulher, vinculado à Se-
juf. "O Ônibus Lilás voltou a cir-
cular no mês de fevereiro, em
Curitiba. Agora em março, a
Secretaria vai ampliar também
o atendimento a outros muni-
cípios para que mais mulheres
possam ser beneficiadas e am-
paradas pelo Estado. Afinal,
políticas públicas como esta
são fundamentais para a pre-
venção e enfrentamento da
violência de gênero", disse o
secretário Ney Leprevost.

Para Mara Sperandio, che-
fe do Departamento de Garan-
tias dos Direitos da Mulher, as
ações precisam fazer com que
as mulheres fiquem cada vez
mais informadas dos seus di-

Em março, Ônibus Lilás leva atendimento
e orientação às mulheres a seis municípiosO ônibus irá percorrer os municípios para levar informação contra violência doméstica e familiar,além de orientação psicológica, jurídica e assistência social a esse público.
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UF 27 (DOMINGO):
Colombo - evento de come-
moração ao Dia Internacional
da Mulher
30 E 31 (QUARTA E QUINTA):
Pontal do Paraná, no evento
do Paraná em Ação

ÔNIBUS LILÁS
O veículo faz parte do pro-

grama de prevenção da vio-
lência doméstica e familiar
contra a mulher. A unidade iti-
nerante conta com dois con-
sultórios onde as mulheres
podem fazer as denúncias e
são acolhidas pelas psicólo-
gas. Além disso, recebem ori-
entação jurídica e têm acesso
a material gráfico para consci-
entização de seus direitos. O
atendimento é feito das 9h às
17h. Os municípios visitados
são previamente definidos
com as prefeituras. Todos os
protocolos sanitários contra a
Covid-19 determinados pelas
autoridades, como o uso de
máscara, distância mínima e
uso de álcool em gel, continu-
am sendo respeitados para
que os atendimentos presen-
ciais aconteçam de forma se-
gura no interior do ônibus.

reitos e se sintam cada vez
mais protegidas.

"O Ônibus Lilás cumpre
com essas demandas, uma
vez que proporciona serviços
de qualidade às mulheres,
principalmente as que vivem
em localidades mais distantes,
como assentamentos, aldeias
indígenas, comunidades rurais
e quilombolas", afirmou.

AGENDA DE MARÇO
08 (TERÇA-FEIRA):
Curitiba, no Museu Oscar Nie-
meyer, em evento de come-
moração ao Dia Internacional
da Mulher

09 (QUARTA-FEIRA):
Colombo
11 (SEXTA-FEIRA):
Marechal Cândido Rondon

15 E 16
(TERÇA E QUARTA-FEIRA):
Douradina
17 (QUINTA-FEIRA):
Curitiba - Feira da Cidadania -
CIC
18 (SEXTA-FEIRA):
Palotina
23 (QUARTA-FEIRA):
Curitiba - Feira da Cidadania -
Praça Rui Barbosa
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CULINÁRIA

INGREDIENTES
MASSA:

- 2 ovos
- 2 xícara de trigo integral
- 1 xícara de leite
- 1/2 xícara de óleo de gi-

rassol
- 1 xícara de aveia fina
- 1 colher (sopa) de fer-

mento
- sal a gosto

RECHEIO:
- 1 cebola picada
- 1 tomate picado
- 2 ovos cozidos picados
- 2 lata de atum natural

moído
- 1 colher de cheiro-verde
- sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO
MASSA:

1. Coloque todos os ingre-
dientes no liquidificador
menos o fermento e
bata tudo até ficar bem
homogêneo.

2. Depois acrescente o fer-
mento e bata rapida-
mente só para misturar
a massa com o fermen-
to.

RECHEIO:
1. Misture todos os ingre-

dientes numa tigela e
mexa ate todos se incor-
porarem.

2. Em uma forma média
unte com azeite coloque
metade da massa espa-
lhe o recheio todo por
ela, acrescente o restan-
te da massa, polvilhe se
quiser orégano por cima
para dar um gostinho es-
pecial.

3. Leve ao forno médio por
mais ou menos 40 a 45
minutos.

4. Bom apetite!

Torta Integral
de Atum

O Procon/PR, vinculado à
Secretaria de Estado de Justi-
ça, Família e Trabalho, promo-
ve neste mês de março, entre
os dias 7 e 31, um mutirão on-
line de renegociação de dívi-
das. Participarão mais de 160
bancos e instituições financei-
ras.

A ação acontecerá exclusi-
vamente pela internet, atra-
vés da plataforma de solução
de conflitos www.consumidor.
gov.br. Trata-se de uma inicia-
tiva conjunta do Procon-PR,
Banco Central, Secretaria Na-
cional do Consumidor, Fede-
ração Brasileira de Bancos (Fe-
braban) e Associação Brasilei-
ra de Procons - Proconbrasil.

 "A iniciativa é de extrema
importância, ainda mais nes-
te momento de pandemia, em
que os consumidores estão
em situação financeira bastan-
te complicada em razão da

Procon/PR promove mutirão online
para renegociação de dívidasAção acontecerá entre 7 e 31 de março, exclusivamente pela internet,e contará com a participação de mais de 160 bancos e instituições financeiras.
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Procon da Secretaria de Justiça realiza até final
de março mutirão online de renegociação de dívidas

perda de renda e do conse-
quente endividamento", des-
taca o secretário de Justiça,
Família e Trabalho, Ney Levre-
post.

De acordo a chefe do Pro-
con/PR, Cláudia Silvano, mui-
tos consumidores que estão
em débito deixam de procu-
rar o órgão ou o seu banco por

se sentirem constrangidos
com a situação. "Acreditamos
que esse mutirão pela inter-
net vai incentivar as pessoas a
negociar suas dívidas e sair
dessa situação que causa di-
versos transtornos na vida de
qualquer cidadão", afirma.
Para participar do mutirão on-
line basta o consumidor fazer

o seu registro na plataforma
www.consumidor.gov.br - mo-
mento em que receberá um
login e senha.

Em seguida, deve fazer o
relato do seu problema, infor-
mando que deseja participar
do mutirão de renegociação
de débitos. Após finalizar o
registro, o banco ou a institui-
ção financeira tem o prazo de
10 dias para apresentar uma
proposta ou resposta para o
consumidor.

No momento do preenchi-
mento do registro é importan-
te que o consumidor informe
corretamente seus telefones
e e-mail para contato, pois es-
ses dados facilitarão o atendi-
mento por parte das institui-
ções participantes.

Terminado o prazo para
resposta do fornecedor, o con-
sumidor tem 20 dias para ava-
liar o retorno do credor.

No mês de fevereiro, o
Município de Morretes aderiu
ao "Programa Opera Paraná"
da Secretaria de Estadual da
Saúde no intuito de diminuir
a fila de cirurgias eletivas ge-
rada pela pandemia.

As cirurgias eletivas são
aquelas que não são conside-
radas de urgência e podem
aguardar agendamento, as
quais foram suspensas em
todo o Brasil nos anos de 2020
e 2021 devido à pandemia para
garantir leitos, insumos e me-
dicamentos aos pacientes com
Covid-19. No dia 11 de janeiro
de 2022, o Prefeito Junior Brin-
darolli entregou ao Secretário
de Estado de Saúde, Beto Pre-
to, um ofício solicitando aten-
ção à fila de eletivas do Muni-
cípio de Morretes. Com o re-
torno gradativo das cirurgias
eletivas, notou-se uma neces-
sidade urgente de diminuir a
demanda reprimida, portanto,

Prefeitura de Morretes adere ao programa "Opera Paraná"
A equipe técnica da Secre-

taria de Saúde de Morretes
elencou as maiores necessida-
des em cirurgias que estarão
divididas em seis especialida-
des: Sistema Osteomuscular;
Aparelho Digestivo; Aparelho
da Visão; Aparelho Genituri-
nário; Vascular; V ias Aéreas
Superiores e do pescoço. Esti-
ma-se que serão realizadas 67
cirurgias eletivas a partir do
segundo semestre deste ano,
conforme planejamento da
SESA.

Em reunião realizada no
mês de fevereiro dia 14/02
com o Diretor da 1ª Regional
de Saúde, Leovaldo Bonfim, o
Secretário de Saúde Aaronson
Ramathan reafirmou sua in-
tenção de diminuir a fila de
cirurgias eletivas suspensas
em decorrência da pandemia
e contribuir com a saúde e
bem estar da população de
Morretes.

ao aderir ao Programa Opera
Paraná, Morretes receberá
aproximadamente R$ 210 mil
reais em recursos para inves-

tir em cirurgias eletivas, con-
forme a necessidade do mu-
nicípio e pactuação com o Es-
tado.

A Polícia Civil do Paraná c
320 Carteiras de Identidade,
durante o evento realizado
em parceria com o Tribunal
de Justiça do Paraná (TJPR).
O mutirão foi realizado en-
tre quarta-feira (2) e sábado
(5), em Guaraqueçaba, no li-
toral do Estado.

De acordo com a coorde-

Polícia Civil confecciona 320 RGs em GuaraqueçabaO mutirão foi realizado entre quarta-feira dia 02 esábado 05 de março, em Guaraqueçaba, no litoral do Estado.
nadora do Setor de Eventos
do IIPR, Andrea Greinert, a
Polícia Civil tem como obje-
tivo trazer cidadania e servir
as pessoas da região de Gua-
raqueçaba.

Durante a atividade, os
policiais civis ainda informa-
ram à população sobre os
serviços de polícia judiciária.
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Cidadãos que necessitem
dos serviços na área de infra-
ções, como identificação de
condutor, defesa de autuação,
recursos de multa, defesa e
recurso de suspensão do direi-
to de dirigir e defesa de recur-
sos de cassação da carteira na-
cional de habilitação (CNH),
podem fazê-los diretamente
por meio do portal do Depar-
tamento de Trânsito do Para-
ná (Detran-PR). O efeito sus-
pensivo é o que tira o efeito
da eficácia da sentença ex-
pressa, ou seja, a condição da
CNH do usuário é considerada
normal até que seu recurso
seja julgado. "Muitos usuári-
os ainda enviam seus recursos
por meio postal, que tem toda
a questão do tempo da corres-
pondência chegar e ser proto-
colada aqui, o que faz com que
o cidadão não tenha muito
tempo de efeito suspensivo",
diz o diretor-geral do Detran,
Wagner Mesquita. "Protoco-
lando pelo portal, assim que é
enviado, o efeito suspensivo
já está valendo".

O portal visa otimizar os
serviços do Detran, dando
maior comodidade e atendi-

Portal do Detran é o caminho mais fácil para
recursos de infração, suspensão ou cassação da CNHMuitos usuários ainda enviam seus recursos por meio postal. Indicação de condutor, recursosde multas e defesas de autuação estão entre os protocolos disponíveis no site do órgão.
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NÁ gidos, lembrando que os ar-
quivos devem estar salvos em
extensão PDF.

DOCUMENTOS
Cada serviço requer uma

documentação diferenciada,
por isso o cidadão deve pres-
tar atenção a cada uma delas.
Os documentos devem estar
salvos no computador, antes
da abertura do processo, para
facilitar o anexo na hora da
abertura do protocolo. Além
disso, o portal também dispo-
nibiliza imagens dos docu-
mentos relacionados aos pro-
cessos administrativos de sus-
pensão e cassação da CNH,
possibilitando em um único
ambiente a consulta e emis-
são dos documentos. Desta
forma, os usuários não preci-
sam mais se deslocar até uma
unidade do Detran para solici-
tar cópia da imagem dos Avi-
sos de Recebimento (AR); car-
ta de notificação ou imposição
dos processos de suspensão e
cassação da CNH; protocolos e
pareceres com resultado de
defesa e recursos (se disponí-
veis em formato digital); e his-
tórico de pontuação.

mento à população paranaen-
se. Entre as vantagens destes
serviços por meio do portal,
em vez de utilizar o meio pos-
tal, estão a economia de des-
locamento e gasto com os ser-
viços de postagem; contribui-

ção para a desburocratização
do serviço público; e fortale-
cimento do desenvolvimento
de ferramentas tecnológicas
que tragam maior eficiência e
segurança aos processos. O
serviço pode ser utilizado por

pessoas físicas, jurídicas, lo-
cadoras, transportadoras, as-
sessorias de trânsito, escritó-
rios advocatícios, entre ou-
tros. Para seguir com os pro-
tocolos online, deve-se ficar
atento aos documentos exi-

A perturbação do sosse-
go foi a ocorrência que mais
demandou a Polícia Militar
durante o Carnaval 2022 nas
cidades do Litoral. O relató-
rio do setor de planejamen-
to do Verão Paraná - Viva a
Vida 2021/2022 aponta que
nos cinco dias de feriado fo-
ram atendidas 219 ocorrên-
cias desta natureza e enca-
minhadas 49 pessoas para
lavratura de Termo Circuns-
tanciado.

Durante o feriado de Car-
naval, a Polícia Militar am-
pliou a atuação contra os cri-
mes, incluindo a perturbação
do sossego, com reforço de
policiamento preventivo
nos sete municípios litorâ-
neos.

Segundo o comandante
do 1º CRPM, coronel Renato
de Oliveira Ribas Filho, a uti-
lização da Patrulha do Sosse-
go no Litoral agilizou o aten-
dimento à população.

"Esta patrulha já tem um
know-how de muitos anos e
atua em Curitiba e outras ci-

Perturbação do sossego foi a ocorrência mais
atendida pela PM no Carnaval 2022 do Litoral

dades maiores do Paraná e
veio nos ajudar no Litoral, por
conta do grande fluxo de pes-
soas, para incrementar nossas
ações e permitir um feriado
mais tranquilo aos veranistas.
Foi um trabalho muito impor-
tante para dar um amparo
melhor às nossas equipes",
disse.

A atuação da Patrulha do
Sossego aconteceu em con-
junto com a Ação Integrada de

Fiscalização Urbana (AIFU). A
coordenadora dos trabalhos
durante o Carnaval no Litoral,
tenente Caroline Félix, expli-
ca que o foco das ações foi o
atendimento às solicitações
da população pelo 190. So-
mente a Patrulha abordou
mais de 200 pessoas, registrou
50 Boletins de Ocorrência por
perturbação e apreendeu 36
conjuntos de som.

"Houve algumas ações po-

liciais no combate a essas si-
tuações. Ao longo dos dias de
operação, constatamos uma
grande quantidade de pesso-
as na orla, nas praças, com som
particular, fazendo sua festa.
Tivemos várias solicitações
nesse sentido. Nosso trabalho
ajudou não só no atendimen-
to aos casos, mas ajudou na
prevenção de outros crimes
que poderiam ocorrer por con-
ta do som alto", disse.

CONSCIENTIZAÇÃO
O trabalho da Polícia Mili-

tar para frear a incidência
desses casos ao longo do ve-
rão têm sido por meio da
conscientização dos cidadãos
e da intensificação de polici-
amento e abordagens. O co-
mandante do 9º Batalhão de
Polícia Militar (9º BPM), te-
nente-coronel Luiz Renato
Rodrigues Júnior, explica que
quando as equipes fazem o
atendimento de uma ocor-
rência de perturbação do sos-
sego, a primeira ação é a ori-
entação ao causador do pro-
blema. "A Polícia Militar faz
orientação para cessar o som
alto e reestabelecer a tran-
quilidade. Em um segundo
momento, depois da orien-
tação da Polícia Miliar, se o
autor não se convenceu que
deve baixar o volume, e con-
tinua fazendo, é feito o en-
caminhamento para Termo
Circunstanciado pela própria
PM, e o equipamento de som
é apreendido, ficando à dis-
posição da Justiça", disse.
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PARABÉNS
ANIVERSARIANTES

DE MARÇO

JAQUELINE ROSA
DIA 05 DE MARÇO

ROSIANE BASILIO
DIA 06 DE MARÇO

TADEU COSTA
DIA 06 DE MARÇO

MARLI ANTONIO DA SILVA
DIA 06 DE MARÇO

CLEUSA ELI DA LUZ
DIA 09 DE MARÇO

ADRIANO SANTOS
DIA 10  DE MARÇO

SANDRA MARA MORAIS PRADO
DIA 10 DE MARÇO

BRENDA PINHO
DIA 05 DE MARÇO

DIOGO FERREIRA
DIA 05 DE MARÇO

LORAINE SOUZA
DIA 05 DE MARÇO

GRAZI MENDES
DIA 08 DE MARÇO

LU TAVARES
DIA 10 DE MARÇO

NORMA NASCIMENTO
DIA 11 DE MARÇO
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Carros esportivos e viatu-
ras históricas da PM estão ex-
postos nesta segunda-feira
(28), das 16h às 19h, na praia
de Pontal do Paraná, no Lito-
ral do Estado. O evento já pas-
sou por Matinhos e, neste do-
mingo, aconteceu na Praia
Central de Guaratuba, onde
atraiu dezenas de crianças e
adultos. A exposição conta
com dupla de palhaços Azedo
e Ziza para divertir com balões
decorativos e estrepolias. Po-
liciais também pintaram o ros-
to da meninada.

Os comediantes e o milita-
res estaduais do Batalhão de
Patrulha Escolar Comunitária
(BPEC) transformaram o calça-
dão em um palco de circo. Eles
entregaram balões em forma-
to de cachorro, espada e até
de motos tipo Harley Davidson
para as crianças levarem para
casa como recordação.

O soldado Fabiano Iório,
que faz o palhaço Ziza há seis
anos, destaca que a atividade
mostra que a Corporação tem
outros campos de atuação
além da segurança pública.

"Esse trabalho enaltece a
PM e acredito que trazer esse

PM leva diversão às praias com exposição
de viaturas e pintura de rosto para criançasObjetivo é uma interação maior da corporação com a comunidade. Exposição tem a participação de dupla de palhaços e de policiais militares que já desenvolvem atividades com crianças.

momento é de suma impor-
tância e para tirar o estigma de
que a Polícia Militar é ruim,
mostra que há o lado brinca-
lhão e de super herói, isso faz
uma diferença enorme para a
aproximação com a popula-
ção", afirmou.

Os pequenos ficaram en-
cantados com o policial mili-
tar vestido de Capitão Améri-
ca e tiraram fotos com o herói
da Marvel junto com as viatu-
ras. Outra atração foi a pintura
de rosto feita pelos policiais
do BPEC e da 5ª Seção do Esta-
do Maior. Os pais gostaram das
pinturas e purpurinas colori-
das e formaram filas para ga-

nhar um desenho de Carnaval.
O Chefe da 5ª Seção, major

Giuliano Freitas, explica que a
PM fez uma série de exposi-
ções com viaturas no mês de
janeiro e por conta da grande
procura, o trabalho foi ampli-
ado para o Carnaval, agora com
a participação dos palhaços.
"Nosso objetivo é fazer uma
interação maior com a comu-
nidade. De acordo com o pla-
nejamento do Comando-Ge-
ral, aproveitamos o Carnaval
em que os turistas estão nas
praias para tê-los mais próxi-
mos de nós e demonstrar nos-
sos serviços", disse. A intera-
ção com as crianças foi o mai-

or diferencial da exposição,
fazendo até os adultos mais
sérios rirem e posarem para
fotos com as viaturas. "Tem
crianças que nos dizem que o
sonho é ser policial, e isso bro-
ta muito cedo, e esse contato
é o que desperta o desejo.
Mais que isso, faz com que as
crianças tragam os pais, que
passam a conhecer melhor
nosso trabalho", acrescentou.

A comandante da Subárea
de Guaratuba, capitão Miche-
le de Paula Trindade Sensolo,
acompanhou a atividade e os
policiais militares que traba-
lham no módulo móvel, com a
distribuição de pulseiras de
identificação, também ajuda-
ram nas brincadeiras e identi-
ficaram as crianças que iriam
para a areia. "Para a PM ter uma
exposição desse porte é im-
portante para estimular a pro-
ximidade com a comunidade.
Trouxemos policiais militares
que desenvolvem um traba-
lho com as crianças com fanta-
sia de palhaço", disse.

PROXIMIDADE
O pequeno Leonardo dos

Santos estava vestido de Huk

e tirou fotos em todos os car-
ros da exposição. "Tirei fotos
com o palhaço e com o Capi-
tão América. Achei bem legal
eles e os carros também", dis-
se. "Essa exposição mostra
que a PM está de braços aber-
tos acolhendo a comunidade
e a gente se sente mais segu-
ro", afirmou a mãe do garoto,
Jessica Santos.

A família de Leozildo Soa-
res da Rosa aproveitou a ex-
posição para conhecer melhor
as viaturas e tirou muitas fo-
tos. "Achei incrível e muito in-
teressante os carros antigos. O
trabalho da PM é extraordiná-
rio, merece muito ser valori-
zação", afirmou.

Famílias de policiais que
estavam na orla também se
aproximaram e curtiram o
evento. Uma delas foi a de Rosi
Kruger, que trouxe a filha So-
phi para registrar fotos com o
Capitão América e brincar com
os palhaços. "É um trabalho
importante para a população.
Sempre viemos a esta praia e
meu esposo é policial militar.
Quando as crianças viram os
carros já paramos para fazer
fotos", disse.
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No mês das mulheres, Portos do
Paraná lança campanha contra assédioEmpresa pública reforça medidas para manter o ambiente de trabalho saudável e seguro para todos.Mensagens serão voltadas para funcionários, trabalhadores portuários e terceirizados, com foco nos assédios sexual e moral.
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Portos do Paraná lança campanha contra assédio

Em homenagem ao Dia In-
ternacional das Mulheres (dia
8 de março), a Portos do Para-
ná lança uma nova campanha
contra o assédio no ambiente
de trabalho.

As mensagens serão volta-
das para funcionários da em-
presa pública, trabalhadores
portuários e terceirizados,
com foco nos assédios sexual
e moral.

"Bater recordes anuais se-
guidos, ter a gestão mais efi-
ciente do Brasil e atrair novos
negócios são resultados mui-
to importantes para a Portos
do Paraná. Entretanto, nada
disso é possível se não tiver-
mos um ambiente saudável e
de respeito", afirma o diretor-
presidente Luiz Fernando Gar-
cia. "Nenhum tipo de assédio
pode ser tolerado nos portos
de Paranaguá e Antonina"

Nos últimos anos, apenas
um caso de assédio sexual foi
registrado na ouvidoria da

empresa pública e o material
apresentado resultou na de-
missão do envolvido. No en-
tanto, nem sempre a vítima se

sente confortável em fazer a
denúncia e, por isso, a nova
campanha quer quebrar a cul-
tura do silêncio.

Segundo a ouvidora Mirela
Costa, o telefone 0800 041 1133
e o site da ouvidoria oferecem
a opção de denúncia anônima.

"Temos a opção de denúncia
identificada, onde todos sa-
bem quem está fazendo o
contato; a denúncia sigilosa,
onde apenas a Ouvidoria e a
Corregedoria Geral do Estado
têm acesso aos dados pesso-
ais; e a anônima, em que não
há esse registro", afirma.

As mensagens de respeito
à diversidade e a importância
de denunciar as situações de
abuso serão divulgadas nas
mídias sociais e em todos os
canais de comunicação inter-
na da Portos do Paraná.

OUVIDORIA
A empresa pública mantém

um canal adequado para rece-
ber as denúncias através do
telefone 0800 41 1133 e do
site. Empresas e operadores
que atuam nos Portos do Pa-
raná podem entrar em conta-
to caso queiram aderir à cam-
panha e vincular o material
também em suas unidades.

Mais de 8 mil policiais mili-
tares de todo o Estado atua-
ram nos cinco dias de Carna-
val 2022 no Paraná para refor-
çar as atividades preventivas
e atender o cidadão. O balan-
ço operacional aponta que 323
pessoas foram presas, mais de
650 quilos de drogas apreen-
didos e 36 armas de fogo reti-
radas de circulação, graças à
estratégia das unidades de
área e especializadas, atuan-
do desde as estradas e pontos
mais longínquos até os gran-
des centros e o litoral do Esta-
do. Os dados compreendem
entre sexta-feira (25) e o meio-
dia de quarta-feira (02) e fo-
ram divulgados no sábado  dia
(05).

"Podemos considerar que
o Carnaval 2022 foi bem mais
tranquilo que o de outros
anos, mesmo com grande mo-
vimentação de pessoas nas
rodovias e nos tradicionais lo-
cais onde pessoas se juntam
neste feriado, como no Litoral
por exemplo", disse o subco-
mandante-geral da PM, coro-
nel Rui Noé Barroso Torres.
"Agimos de maneira certeira

Mais de 25 mil pessoas são abordadas e
323 presas pela PM durante o Carnaval no Paraná
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e combatemos o crime dia e
noite para que o cidadão pu-
desse ter um feriado com se-
gurança e tranquilidade".

Mais de 25 mil pessoas fo-
ram abordadas no período de
acordo com relatório, o que
resultou em 323 adultos pre-
sos, sendo 268 homens e 55
mulheres. Também houve o
encaminhamento de 17 ado-
lescentes, a lavratura de 121
termos circunstanciados e o
cumprimento de 29 ordens ju-
diciais pelas equipes policiais
em todo o Estado.

A ação da PM também foi
intensificada com o aumento
de equipes nas ruas que, con-
sequentemente, ampliou as
intervenções policiais. Neste
sentido, durante o feriado, os
policiais militares abordaram
e vistoriaram 8.949 veículos,
dos quais 257 foram recolhi-
dos por irregularidades e 25
que estavam com alerta de
furto/roubo recuperados e
encaminhados para os proce-
dimentos legais de Polícia Ju-
diciária. Também foram apre-
endidas 36 armas de fogo, 225

munições e 10 armas brancas.
Saíram de circulação pelas
mãos da PM, neste período,
mais de 649 quilos de maco-
nha, além de 74 mudas da
mesma substância, 1,5 quilo
de cocaína e 108 comprimidos
de ecstasy.

No trânsito, a Polícia Mili-
tar atendeu 178 acidentes de
trânsito em vias urbanas e ro-
doviárias do Estado, sendo
que 112 foram situações com
vítimas e 55 apenas com danos
materiais. Dos acidentes com
vítimas, nove resultaram em

mortes. Ainda segundo o ba-
lanço da Corporação, 10 pes-
soas perderam a vida em aci-
dentes durante o feriado.

Além de abordar carros e
motocicletas, os policiais mi-
litares também fizeram ope-
rações utilizando radares mó-
veis para coibir excesso de
velocidade e fizeram aborda-
gens para aplicar testes etilo-
métricos aos condutores. Ao
todo, foram registradas 6.103
imagens de radar e 666 testes.
As unidades da PM aplicaram
3.023 autos de infração e cons-
tataram 16 crimes de trânsito.

Os trabalhos da PM tam-
bém foram direcionados a
abordar e vistoriar estabeleci-
mentos comerciais, principal-
mente os que já foram denun-
ciados pela população por se-
rem pontos de cometimento
de crimes, como uso e tráfico
de drogas, posse ilegal de
arma de fogo, perturbação do
sossego, entre outros. Ao
todo, foram abordados 1.492
locais no Paraná, dos quais
nove foram notificados/autu-
ados e seis acabaram interdi-
tados/embargados.
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A limpeza e preservação
do meio ambiente litorâneo
é um dos trabalhos mais de-
safiadores quando a produ-
ção de resíduos urbanos pela
população, em especial du-
rante o verão, é incessante.
O Instituto Água e Terra (IAT),
vinculado à Secretaria esta-
dual do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo (Se-
dest), é um dos principais
responsáveis por coordenar
o recolhimento e a destina-
ção correta de resíduos ur-
banos, descartados pelos
turistas e moradores em al-
gumas das cidades e ilhas do
litoral paranaense durante a
alta temporada de verão.

De acordo com informa-
ções repassadas pelas admi-
nistrações municipais, entre
os dias 22 de dezembro de
2021 até 25 de fevereiro de
2022, foram retiradas mais
de 9,9 mil toneladas de resí-
duos da Ilha do Mel, e das
ruas e praias de Guaratuba,
Matinhos, Pontal do Paraná
e Morretes. A estimativa do
IAT é de que este número ul-
trapasse 17 mil toneladas no
balanço final dos relatórios
municipais.

"Garantir a limpeza das
nossas praias é uma questão
fundamental para a conser-
vação do meio ambiente. Re-
síduos destinados de forma
errada causam sérios proble-
mas urbanos, como entupi-

IAT contribui com recolhimento e destinação
de resíduos urbanos na temporada de verãoO Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, é um dosprincipais responsáveis por coordenar o recolhimento e a destinação correta de resíduos urbanos, descartados pelosturistas e moradores em algumas das cidades e ilhas do litoral paranaense durante a alta temporada de verão.
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mento das galerias pluviais
e a contaminação do solo e
das águas", destaca o secre-
tário do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo,
Márcio Nunes.

O órgão ambiental do Es-
tado investiu R$10,2 milhões
para apoiar os municípios. O
trabalho envolve a gestão
das recolhas de resíduos pro-
duzidos pela população, a
organização das equipes, a
separação e o transporte dos
materiais. A Gerente de Ges-
tão de Bacias Hidrográficas
da Diretoria de Saneamento
Ambiental do IAT, Danielle
Tortato, cita a Ilha do Mel
como um exemplo de local
influenciado pela alta de-
manda de turistas e a gran-
de produção de resíduos só-
lidos diariamente.

"Neste período, o volume
intenso de lixo dificulta que

o município administre esse
recolhimento e a correta des-
tinação sozinho, então, o Es-
tado ajuda neste ponto. Con-
tratamos uma empresa para
auxiliar na coleta e na varre-
ção das praias e trilhas para
manter tudo limpo, sempre
em parceria com as prefei-
turas", explica.

O trabalho de retirada e
o encaminhamento dos resí-
duos urbanos passam por di-
versos processos. Tudo co-
meça com a separação do
material coletado, por parte
do cidadão, e descarte nos
locais adequados.

"Como nosso trabalho é
manual, todos os dias são di-
fíceis. Se não existisse essa
coleta, para onde iria todo
esse lixo?", indaga o coletor
que atua na Ilha do Mel, Luiz
Gonzaga dos Santos. "A gen-
te pede que a população co-

labore com a separação cor-
reta do lixo. O vidro, por
exemplo, que já feriu alguns
de nossos colegas, não é lixo
para ser descartado de qual-
quer forma, isso tem que ser
embalado para que a gente
não se corte e nem se preju-
dique. É assim que as pes-
soas podem ajudar".

ILHA DO MEL
Na Ilha do Mel os funcio-

nários também são respon-
sáveis pela coleta de mate-
riais das trilhas. Eles fazem
a rastelagem na ilha, esva-
ziam e transportam as lixei-
ras e também fazem a poda,
roçada e coleta da vegeta-
ção.

Os resíduos são retirados
todos os dias, pela manhã e
à tarde e, três vezes por se-
mana, o acumulado é leva-
do ao Centro de Transbordo,

que direciona os resíduos
para a embarcação especi-
alizada que os transportam
ao local devido.

Somente na ilha, foram
recolhidas mais de 528 tone-
ladas de resíduos sólidos
desde o início das ações do
IAT em dezembro de 2021 até
25 de fevereiro deste ano. O
administrador da Ilha do Mel
pela prefeitura de Parana-
guá, Helio da Silva, lembra
da parceria de longa data
estabelecida entre o municí-
pio e o IAT para preservar o
local. "Toda temporada o IAT
faz esse trabalho em conjun-
to conosco. O Estado coloca
um pessoal a mais para aju-
dar os nossos colaboradores,
porque o fluxo de lixo au-
menta durante a alta tempo-
rada", afirma.

De acordo com Hélio, o
apoio em recursos humanos
que o Estado oferece duran-
te a temporada de verão qua-
se dobra, atingindo cerca de
30 pessoas trabalhando dia-
riamente, sendo 14 delas
contratadas pelo Estado.
"Ajuda essa que faz a dife-
rença. O que a gente puder
fazer dentro do nosso cotidi-
ano para dar um visual me-
lhor para a Ilha a gente faz.
O os turistas que vêm e os
próprios moradores conse-
guem perceber que a Ilha
está sempre limpa", afirma
o administrador.

O governador Ratinho Jú-
nior (PSD), seria reeleito no
1º turno se a eleição fosse
hoje. Segundo o instituto
Radar, ele tem 50,1% das in-
tenções de votos. A pesqui-
sa foi divulgada nesta quin-
ta-feira e é a primeira regis-
trada em 2022.

Com esse resultado, ele
seria reeleito em primeiro
turno. O levantamento traz o
ex-governador e ex-senador
Roberto Requião (sem parti-
do) em segundo lugar, com
19,8% das intenções de voto,

Ratinho Júnior seria reeleito no 1º turno,
diz primeira pesquisa de 2022

Governador Carlos Massa

seguido de Cesar Silvestri
(PSDB), com 3,0%. Outros
11,3% votariam em branco
ou nulo e 15,8% não soube-
ram ou não opinaram.

A contratação é da própria
Radar Inteligência, que en-
trevistou 1.350 pessoas des-
de o dia 25 de fevereiro. A
margem de erro é de 2,7 pon-
tos percentuais e o intervalo
de confiança é de 95%.

A pesquisa está registra-
da sobre o número PR-
02644/2022.
Por Redação Boca Maldita
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