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ocorrências
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formavam o Anel de
Integração
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Em feira internacional,
governador destaca
potenciais e recordes
dos portos do Paraná
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Klabin aumenta uso de energia
limpa ao substituir óleo combustível

por gaseificação de biomassa

Governador sanciona lei
que flexibiliza uso de máscaras;

decreto libera uso em espaços abertos

Secretário de Estado
da Saúde Beto Preto

Uma jornada
de perdas,
aprendizado,
muitas ações
e esperança",
diz secretário
da Saúde
em balanço
da pandemia

"CEM" comemora
40 anos de existência

Luthier e mestre da cultura
caiçara fala sobre caxeta e
fandango no Mupa
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EXPEDIENTE

O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior destacou os
potenciais dos portos de An-
tonina e Paranaguá durante a
abertura da 26ª edição da In-
termodal South America, nes-
ta terça-feira (15), no São Pau-
lo Expo, em São Paulo. A feira
é o principal evento logístico
da América do Sul. Ele visitou
o estande dos Portos do Para-
ná e participou da palestra
inaugural do evento, sobre
transporte ferroviário, ao lado
do ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas.

Ratinho Junior ressaltou
que os portos paranaenses
quebraram 36 recordes desde
o início da atual gestão, em
2019. "Os portos do Paraná,
em especial o de Paranaguá,
são referência para o País, com
números que crescem ano a
ano. A presença do Estado em
uma feira deste porte é im-
portante para atrair mais cli-
entes, por consequência mai-
or volume de transporte de
cargas, ampliando a geração de
empregos, principalmente no
Litoral", afirmou o governador.
"É o porto mais eficiente do
País. Todos querem conhecer
o sucesso de Paranaguá".

Entre os números alcança-
dos pela Portos do Paraná
(empresa pública que admi-
nistra os terminais) nos últi-
mos três anos, o governador
lembrou do recorde histórico
de movimentação de cargas
com 57.520.122 toneladas em
2021. Essa performance fez o
complexo ser reconhecido
pelo governo federal com o
prêmio de melhor gestão pú-
blica portuária no ano passa-
do, repetindo a marca de 2020.

E o resultado operacional
segue com viés de alta em
2022. No acumulado do pri-
meiro bimestre, o terminal de
Paranaguá obteve o melhor
resultado comparativo da his-
tória - a movimentação che-
gou a 9.234.295 toneladas, 27%
a mais que em 2021 (7.247.211
de toneladas). Já em relação
ao volume mensal, cravou o
melhor fevereiro em movi-
mentação: 5.076.757 tonela-
das de cargas importadas e
exportadas pelos terminais -
39% a mais que em fevereiro
de 2021 (3.648.538 de tonela-

Em feira internacional, governador destaca
potenciais e recordes dos portos do ParanáDurante visita à Intermodal South America, em São Paulo, Ratinho Junior lembrouque o Porto de Paranaguá é reconhecido pelo governo federal como o mais eficiente do País.Reforçou os recordes do terminal, como as 57 milhões de toneladas movimentadas em 2021.

Em feira internacional, governador destaca potenciais e recordes dos portos do Paraná

das). "Muita gente ainda se
lembra dos problemas de anos
atrás, com fila de caminhonei-
ros para descarregar, suspei-
tas e outras coisas. Optamos
por uma administração técni-
ca e o resultado está aí. O Por-
to de Paranaguá voltou a ser
um orgulho dos paranaenses",
disse Ratinho Junior. "Isso é
fruto de um trabalho sério,
dedicado, feito por técnicos e
sem indicação política. Nos
próximos meses vamos tirar
do papel o novo Moegão e te-
remos um Corredor de Expor-
tação modernizado. As pers-
pectivas são ainda melhores".

COMÉRCIO INTERNACIONAL
Esse movimento se reflete

na entrada e saída de produ-
tos pela Baía de Paranaguá. As
exportações cresceram 17%
em 2021 no Paraná. Foram
transportados US$ 19 bilhões
em produtos para o mercado
externo, contra US$ 16,2 bi-
lhões em 2020. As importações
também aumentaram, cerca
de 42% (de US$ 11,8 bilhões
para US$ 16,9 bilhões).

O Porto de Paranaguá é o
segundo do Brasil em valor de
movimentação, sendo o pri-
meiro na exportação de óleo
vegetal e frango congelado;
em importação de fertilizan-
te. Também é referência naci-
onal em exportação de soja,
farelo de soja, açúcar, papel,
carne congelada e álcool; mo-
vimentação de contêineres e
veículos; e exportação de ma-
deira. Ao longo de 2021 o Pa-
raná negociou seus produtos
com mais de 200 países. O
principal parceiro comercial
segue sendo a China, com US$
5,4 bilhões no sentido expor-

tação. Na sequência estão Es-
tados Unidos (US$ 1,5 bilhão),
Argentina (US$ 964 milhões),
México (US$ 612 milhões),
Holanda (US$ 580 milhões) e
Paraguai (US$ 549 milhões). As
maiores evoluções proporcio-
nais ocorreram no comércio
bilateral com Vietnã (96%),
Peru (95%), Chile (85,7%) e
México (80,1%) - esse último
foi o principal comprador de
automóveis do Paraná.

EVENTO
O Intermodal South Ame-

rica é o principal evento logís-
tico da América do Sul. Ele vai
até quinta-feira (17). A feira
conta com 200 marcas nacio-
nais e internacionais. O Para-
ná está representado pela
Portos do Paraná. "Esta é re-
conhecida como a maior feira
de logística, transporte de car-
gas e comércio exterior da
América Latina. É um espaço
estratégico para apresentar as
vantagens operacionais, logís-
ticas e econômicas de se fazer
negócios e investir nos portos
de Paranaguá e Antonina",
afirmou o diretor-presidente
da Portos do Paraná, Luiz Fer-
nando Garcia. Depois de dois
anos de cancelamento, devi-
do à pandemia, a 26ª edição
da Intermodal será a primeira
no formato híbrido, ou seja,
presencial e digital, simulta-
neamente. Além de um mo-
mento de exposição, serão
três dias de atualizações, co-
nexões e troca de experiênci-
as no segmento, com debates
voltados para a gestão das ca-
deias logísticas, de infraestru-
tura, de supply chain, de pro-
dução, armazenamento, dis-
tribuição e transportes de car-

gas, além de armadores, em-
barcadores e empresas de tec-
nologia associadas a esses se-
tores. "Queremos aumentar o
desenvolvimento dos negóci-
os do Paraná, tanto de impor-
tação quanto de exportação.
Aqui se desenvolve o comér-
cio exterior no qual os portos
estão inseridos. É nesse espa-
ço que saem grandes negóci-
os dos portos do Paraná", re-
forçou o diretor de Desenvol-
vimento Empresarial da Por-
tos do Paraná, André Pioli.

PRESENÇAS
Participaram do evento o

secretário de Estado da Infra-
estrutura e Logística, Sandro
Alex; o diretor-presidente da
Ferroeste, André Gonçalves; o
coordenador do plano ferrovi-
ário do Paraná, Luiz Fagundes;
o secretário executivo do Mi-
nistério da Infraestrutura,
Marcelo Sampaio; o secretário
nacional de Transportes Ter-
restres, Marcelo da Costa; a
secretária de Fomento, Plane-
jamento e Parcerias do Minis-
tério da Infraestrutura, Natá-
lia Marcassa; o diretor-geral
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), Ra-
fael Vitale; o presidente naci-
onal dos Transportadores Fer-
roviários, Fernando Paes; e o
presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria Ferroviária,
Vicente Abate.

GOVERNADOR COMEMORA
ANIVERSÁRIO DO PORTO
DE PARANAGUÁ E INÍCIO

DA REVITALIZAÇÃO
DE MATINHOS

Durante a participação no
evento, o governador tam-
bém agradeceu a comunidade

portuária de Paranaguá como
forma de celebrar o aniversá-
rio de 87 anos do terminal, que
é comemorado nesta quinta-
feira (17). "Quero, em nome
de todos os paranaenses, pa-
rabenizar o Porto de Parana-
guá, patrimônio do nosso Es-
tado", afirmou.

Segundo Ratinho Junior, o
Estado vive um boom de boas
notícias no Litoral. A outra
grande ação da semana foi a
instalação do canteiro de obras
da engorda da orla de Mati-
nhos. "Os resultados dos por-
tos ajudam neste bom mo-
mento pelo qual passa o Lito-
ral do Paraná. Estamos fazen-
do, com a revitalização da orla
de Matinhos, o maior investi-
mento do Estado da história na
região", acrescentou.

A obra de Revitalização da
Orla de Matinhos será realiza-
da em duas etapas, num valor
total de R$ 500 milhões. A pri-
meira etapa, com orçamento
de R$ 314,9 milhões, prevê
serviços de engorda da faixa
de areia por meio de aterro
hidráulico; estruturas maríti-
mas semirrígidas; canais de
macrodrenagem e redes de
microdrenagem; e revitaliza-
ção urbanística da orla maríti-
ma com o plantio de árvores
nativas. Também serão reali-
zadas melhorias na pavimen-
tação asfáltica e a recuperação
de vias. O objetivo é minimi-
zar os impactos gerados pela
combinação do desequilíbrio
de sedimentos, ocupações
mal planejadas e ressacas no
Litoral. Essa combinação vem
destruindo e comprometendo
boa parte da infraestrutura ur-
bana, turística e de lazer no
município.
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O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná
(DER/PR) está disponibilizan-
do o número 0800-400-0404
para o atendimento de usuá-
rios das rodovias federais e
estaduais do antigo Anel de
Integração em casos de aci-
dentes, pane, quedas de car-
ga, animais na pista, materiais
na pista, buraco no pavimen-
to, entre outros.

O telefone é válido para
todas as regiões do Estado e
completamente gratuito para
o usuário. As chamadas serão
recebidas pelo Centro de Ope-
rações Integradas (COI) do
DER/PR, que conta com uma
equipe treinada para prestar
o apoio necessário, disponível
24 horas por dia, 7 dias por se-
mana, inclusive em feriados.

Neste momento o serviço
está disponível nas rodovias
dos antigos lote 2 (V iapar),
lote 3 (EcoCataratas), lote 5
(Rodonorte) e lote 6 (Ecovia).
No caso dos lotes 1 e 4, as con-
cessionárias de pedágio per-
manecem realizando os aten-
dimentos com suas próprias
centrais, graças a acordos ju-
diciais firmados com o DER/
PR.

Ao receber uma ligação, o
COI irá acionar o serviço neces-
sário, como o guincho mecâ-
nico, para atender ao usuário,
já informando o tempo esti-
mado de espera para chegada
do veículo, no caso de servi-
ços de operação de tráfego
rodoviário do DER/PR. O COI
também irá realizar o direcio-
namento da chamada caso o
atendimento caiba a outros
órgãos, como Polícia Rodoviá-
ria, Polícia Civil, Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros, SAMU,
DNIT e Instituto Água e Terra

Estado lança 0800 para atender ocorrências
nas rodovias que formavam o Anel de IntegraçãoCondutores que utilizam as rodovias federais e estaduais que deixaram de ser pedagiadascontam com serviços de guinchos mecânico e socorro mecânico.
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(IAT).  "A percepção das pes-
soas nas concessões é até mais
quanto aos serviços do que as
próprias estradas, e isso é um
desafio gigante. Parece sim-
ples, mas não é tão simples.
Mas o DER se superou, vai ser
um exemplo para o Brasil. O
DER sempre foi referência no
Brasil, um dos mais respeita-
dos. E estamos resgatando
exatamente isso, esse pionei-
rismo", destacou o secretário
de Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex.

O investimento no COI, que
inclui equipamentos, equipe,
treinamentos e todos os as-
pectos tecnológicos necessá-
rios para monitorar as rodovi-
as e atender os usuários é de
R$ 10.999.999,08, com duração
de um ano.

O serviço deve continuar
mesmo com o início das novas
concessões, mas em outras
rodovias. "Em algum momen-
to, quando as novas conces-
sões chegarem, a intenção é
migrar esse serviço para as
nossas rodovias de maior trá-
fego", explica o diretor-geral
do DER/PR, Fernando Furiatti.
"Temos um 0800 que vai cen-
tralizar as informações e disso
vamos abrir um leque - como

o gerenciamento do pavimen-
to, o tempo de viagem em apli-
cativos".

O atendimento ao usuário
será principalmente pelo nú-
mero 0800-400-0404, com ou-
tras opções, como o aplicativo
WhatsApp, já sendo trabalha-
das para disponibilização em
breve. "É um dos sistemas
mais modernos que existe no
Brasil hoje, em termos de ge-
renciamento rodoviário. Ele é
feito para que a gente consiga
reduzir o tempo de atendi-
mento do acidente. Sabemos
que os primeiros minutos são
cruciais, e todo esse aparato é
um mecanismo para que a
gente consiga reduzir esse
tempo de atendimento", ex-
plica o diretor de Operações
do DER/PR, Alexandre Fernan-
des.

O COI também irá iniciar
em breve a publicação de bo-
letins informativos sobre a si-
tuação das rodovias, alertan-
do os usuários quanto a situa-
ções que afetam o trânsito de
veículos tanto de forma pon-
tual (acidentes, queda de bar-
reira, alagamentos) quanto de
forma programada (serviços
de conservação, execução de
obras).

GUINCHOS
O trabalho do COI será to-

talmente integrado aos servi-
ços de operação de tráfego
rodoviário também contrata-
dos pelo DER/PR, para aten-
der rodovias federais e esta-
duais do antigo Anel de Inte-
gração.

São serviços de guincho
leve e pesado, para desobstru-
ção de pista e remoção de ve-
ículos, além de operações
de atendimento mecânico,
como troca de pneus, carga
elétrica, entre outras.

Os contratos preveem tam-
bém a inspeção de tráfego,
com equipes específicas para
percorrer 100% da malha do
Anel de Integração ao menos
três vezes ao dia, verificando
a necessidade de assistência
aos usuários, inspecionando
as pistas e participando ativa-
mente na ocorrência de nebli-
na, incêndios, acidentes e ou-
tras situações, providenciando
sinalização de emergência,
desvios de tráfego e demais
apoios. As informações são
enviadas ao COI e alimentam
o sistema de gestão do centro.

Serão realizados ainda ser-
viços de apoio ao Corpo de
Bombeiros no combate a in-
cêndios nas áreas próximas às
rodovias, com fornecimento
de caminhões pipa; e atendi-
mento a incidentes com ani-
mais soltos nas pistas, com ori-
entação aos usuários e a cap-
tura e transporte dos animais
utilizando equipamento apro-
priado, como caminhão boia-
deiro.

As equipes utilizam algu-
mas das edificações das anti-
gas concessionárias de pedá-
gio, que passaram a ser patri-
mônio público.

Foram contratados serviços
para atender o antigo lote 2
(V iapar), lote 3 (EcoCatara-
tas), lote 5 (Rodonorte) e lote
6 (Ecovia), um investimento
de R$ 66.474.998,4, com prazo
de duração de um ano. No caso
dos lotes 1 e 4, as concessio-
nárias de pedágio permane-
cem realizando os atendimen-
tos aos usuários com suas pró-
prias centrais, em decorrência
de acordos judiciais firmados
com o DER/PR.

CONSERVAÇÃO
O DER/PR também licitou e

contratou, já no ano passado,
os serviços de conservação do
pavimento e faixa de domínio
das rodovias estaduais que
antes estavam concedidas. O
investimento é de R$ 93,5 mi-
lhões para atender 964,52 qui-
lômetros durante dois anos.

São cinco contratos, con-
forme as superintendências
regionais do DER/PR: Lote 1 -
Região Metropolitana de Cu-
ritiba e Litoral: 153,75 quilôme-
tros; Lote 2 - Campos Gerais:
306,48 quilômetros; Lote 3 -
Norte: 230,29 quilômetros;
Lote 4 - Noroeste: 200,99 qui-
lômetros; e Lote 5 - Oeste:
73,01 quilômetros.

RODOVIAS FEDERAIS
Com o término dos convê-

nios de delegação e das con-
cessões rodoviárias nos dias
26 e 27 de novembro de 2021,
a responsabilidade das rodo-
vias federais retornou ao De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes
(DNIT) e a das rodovias esta-
duais ao DER/PR, cabendo a
cada departamento contratar
a manutenção e conservação
das rodovias de sua alçada.

Cães e gatos, adultos e fi-
lhotes, poderão ser adotados
no período das 9h às 17h no
Centro Veterinário da Semma

Nova edição da Feira de
Adoção de Animais acontece-
rá no próximo dia 19 de março
(sábado), no Centro Veteriná-
rio da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (Semma), com
atendimento das 9h às 17h.

Atualmente, a Secretaria
cuida de 90 animais, sendo 50
cães e 20 gatos aptos para ado-
ção, entre adultos e filhotes.
Os interessados em adotar

Feira de adoção de animais
em Paranaguá acontece dia 19

devem levar documento com
RG e CPF, comprovante de re-
sidência, guia ou caixa para o

transporte seguro dos animais.
A diretora do Departamento
Veterinário da Semma, Thaba-

ta Nicetto, informa que os ani-
mais adultos são doados cas-
trados e os filhotes têm cas-
tração garantida pela Secreta-
ria ao atingirem a idade e peso
ideal.

"Acredito que é sempre
bom reforçar que a adoção é
responsável, que a pessoa
precisa refletir bem antes de
adotar um animal, pois ele
vive bastante tempo e a pes-
soa deverá dispor de recursos
para sua manutenção e cuida-
dos, de tempo, de espaço, de
atenção e carinho, que ele não

poderá ficar sozinho e nem ser
deixado, caso precise se mu-
dar, entre outros cuidados que
envolvem essa adoção", lem-
bra Thábata.

"Esses animais já passaram
por momentos difíceis, alguns
viviam em situação de rua,
sendo resgatados e recupera-
dos pelo nosso centro de aten-
dimento, e hoje precisam de
muito amor e carinho", refor-
ça a diretora. Todos os cuida-
dos de segurança por conta da
Covid-19 estarão sendo toma-
dos no dia da Feira.
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O estande da comunidade
portuária paranaense na In-
termodal South America 2022
abriu no dia 15 de março, às 13
horas, no São Paulo Expo. Até
a próxima quinta-feira (17),
data do aniversário de 87 anos
do Porto de Paranaguá, a em-
presa pública Portos do Para-
ná participa com mais de 30
parceiros do principal evento
do setor logístico na América
do Sul.

"Esta é reconhecida como
a maior feira de logística,
transporte de cargas e comér-
cio exterior da América Latina.
É um espaço estratégico para
apresentar as vantagens ope-
racionais, logísticas e econô-
micas de se fazer negócios e
investir nos portos de Parana-
guá e Antonina", diz o diretor-
presidente da Portos do Para-
ná, Luiz Fernando Garcia.

Junto com as principais
empresas que atuam na comu-
nidade portuária do Paraná, o
objetivo dessa participação é
apresentar os pontos fortes.

"É mostrar os diferenciais
e atrativos para quem quer
importar e exportar, em por-
tos eficientes, de localização

Portos do Paraná apresenta diferenciais para
importadores e exportadores na IntermodalPrincipal evento do setor logístico da América Latina começa nesta terça-feira, em São Paulo. É um espaço estratégico paraapresentar as vantagens operacionais, logísticas e econômicas de se fazer negócios e investir nos portos de Paranaguá e Antonina.
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privilegiada, infraestrutura
moderna e gestão de qualida-
de", destaca o diretor de De-
senvolvimento Empresarial
da Portos do Paraná, André
Pioli.

Com a autoridade portuá-
ria do Estado, participam as
empresas alBriggs, aQuamec,
A.O.C.E.P., AM, Sináutica, Ál-
cool do Paraná, Bunge, CAP,

Cargill, Cattalini, CBL, InterAlli,
CentroSul, Tibagi, Cia Ambien-
tal, Coamo, Copadubo, Cotri-
guaçu, Fospar, Mosaic, GTM,
Harbor, Headnet, Klabin, LDC,
Marcon, Teapar, Martini Meat
S.A., Multitrans, Nuctech,
Pasa, Rocha, Wedo, TCP, Tole-
do do Brasil e Ftsgroup.

Ao todo, a feira conta com
200 marcas nacionais e inter-

nacionais. "Somos a única em-
presa estatal do Paraná a par-
ticipar da Intermodal", afirma
Pioli.

Depois de dois anos de
cancelamento, devido à pan-
demia, a 26ª edição da Inter-
modal será a primeira no for-
mato híbrido, ou seja, presen-
cial e digital, simultaneamen-
te. Além de um momento de

exposição, serão três dias de
atualizações, conexões e tro-
ca de experiências no seg-
mento.

Como divulgam os organi-
zadores do evento, na moda-
lidade híbrida a Intermodal
torna-se uma ferramenta ain-
da mais estratégica para as
empresas e profissionais do
setor, por aumentar a capilari-
dade e facilitar a participação
de players de outras regiões
do país e do mundo.

Durante a Intermodal, a
Conferência Nacional de Lo-
gística (CNL), realizada em par-
ceria com a Associação Brasi-
leira de Logística (Abralog),
promove debate sobre a logís-
tica como eixo de desenvolvi-
mento econômico do País.

De acordo com os organi-
zadores, serão três dias de
conferência e debates volta-
dos para a gestão das cadei-
as logísticas, de infraestrutu-
ra, de supply chain, de produ-
ção, armazenamento, distri-
buição e transportes de car-
gas,  a lém de armadores,
embarcadores e empresas de
tecnologia associadas a estes
setores.
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Substituir óleo combustível
por uma fonte de energia
100% limpa e renovável: a ga-
seificação de biomassa. Essa é
a mais recente medida de sus-
tentabilidade e inovação ado-
tada pela Klabin com o Proje-
to Puma II, de ampliação da
unidade industrial de Orti-
gueira (PR). Com a partida
deste projeto, a empresa dei-
xará de consumir 21,5 mil to-
neladas por ano de óleo BPF,
combustível que é derivado de
petróleo para abastecer um
de seus fornos de cal. Com
isso, a matriz energética da
empresa terá um aumento da
participação de combustíveis
renováveis, ultrapassando os
90% e uma redução de 67 mil
toneladas de CO2 equivalen-
te por ano nas emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE)
nas operações da empresa.

Desta forma, a empresa
está cada vez mais alinhada à
Agenda 2030 da ONU por meio
dos KODS (Objetivos Klabin
para o Desenvolvimento Sus-
tentável). Entre os compro-
missos assumidos pela Klabin
está a redução da participação
de combustíveis fósseis para
garantir matriz energética de,
no mínimo, 92% renovável até
2030. Além disso, temos uma
meta aprovada pela ciência

Klabin aumenta uso de energia limpa ao substituir
óleo combustível por gaseificação de biomassa

que prevê a redução de emis-
sões específicas de Gases do
Efeito Estufa (escopo 1 e 2) em
25% por tonelada de celulose,
papel cartão e embalagens até
2025, e em 49% até 2035, a par-
tir do ano base 2019.

"É um grande investimen-
to da Klabin em sustentabili-
dade, substituindo a queima
de um combustível fóssil por
outro 100% renovável", diz o
diretor de Projetos e Engenha-
ria da Klabin, João Braga. O gás
gerado no processo (chamado
de Syngas) surge a partir da
decomposição térmica da de
uma mistura de cavacos de pi-
nus e de eucalipto, resíduos
vegetais gerados na colheita
das florestas plantadas da
empresa e resíduos de madei-
ra da área industrial.  Além de

colaborar consideravelmente
para a redução das emissões
de GEE na produção de Syngás
também ajuda na redução de
custos operacionais da unida-
de industrial.

SOBRE A KLABIN
A Klabin é a maior produ-

tora e exportadora de papéis
para embalagens do Brasil,
única Companhia do país a
oferecer ao mercado uma so-
lução em celuloses de fibra
curta, fibra longa e fluff, e lí-
der nos mercados de embala-
gens de papelão ondulado e
sacos industriais. Fundada em
1899, possui 23 unidades in-
dustriais no Brasil e uma na
Argentina. Somente no Para-
ná, gera mais de 10 mil empre-
gos (diretos e indiretos), em

mais de 25 municípios próxi-
mos das operações da Compa-
nhia, principalmente, na re-
gião dos Campos Gerais.

A empresa é pioneira na
adoção do manejo florestal
em forma de mosaico, que
consiste na formação de flo-
restas plantadas entremeadas
a matas nativas preservadas,
formando corredores ecológi-
cos que auxiliam na manuten-
ção da biodiversidade. A área
florestal da Companhia no Pa-
raná compreende o total de
342 mil hectares, sendo 142
mil de mata nativa. A Klabin
também mantém um Parque
Ecológico, na Fazenda Monte
Alegre, em Telêmaco Borba,
para fins de pesquisa e conser-
vação, atuando no acolhimen-
to e reabilitação de animais

silvestres vítimas de acidentes
ou maus-tratos, auxiliando o
trabalho de órgãos ambien-
tais. Além de contribuir para a
preservação da flora e fauna
da região, inclusive de espé-
cies ameaçadas de extinção.

Toda a gestão da empresa
está orientada para o Desen-
volvimento Sustentável. Na
região dos Campos Gerais a
Klabin desenvolve boa parte
dos seus programas socioam-
bientais, com destaque para
"Matas Sociais - Planejando
Propriedades Sustentáveis",
Matas Legais, Projeto de Resí-
duos Sólidos, Programa Caiu-
bi, Força Verde Mirim e Prote-
tores Ambientais.

A Klabin integra, desde
2014, o Índice de Sustentabili-
dade Empresarial (ISE), da B3,
e em 2020 passou a integrar o
Índice Dow Jones de Susten-
tabilidade, com participação
em duas carteiras: Índice Mun-
dial e Índice Mercados Emer-
gentes. Também é signatária
do Pacto Global da ONU e do
Pacto Nacional para Erradica-
ção do Trabalho Escravo, bus-
cando fornecedores e parcei-
ros de negócio que sigam os
mesmos valores de ética,
transparência e respeito aos
princípios de sustentabilida-
de.
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A primeira edição do ano do Porto
em Ação, no Pátio de Triagem de Para-
naguá, aconteceu nesta semana. Orga-
nizado e coordenado pela empresa
pública Portos do Paraná, o evento ofe-
receu aos caminhoneiros serviços do
Detran-PR, do Serviço Social do Trans-
porte e do Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte (Sest/Senat), da
Global Saúde, além de vacinação, ori-
entações sobre trânsito, meio ambien-
te, segurança e corte de cabelo. As
ações foram gratuitas. Para o presiden-
te da Portos do Paraná, Luiz Fernando
Garcia, o projeto é uma oportunidade
de orientar os caminhoneiros sobre a
segurança e o trânsito nas áreas de
descarga.

 "O programa Porto em Ação possi-
bilita conceder a esses profissionais
uma forma de cuidar da saúde, por
meio de nossos parceiros, porém sem
ter que parar o trabalho", afirmou.

O diretor de Desenvolvimento Em-
presarial da Portos do Paraná, André
Pioli, enalteceu o trabalho voluntário
prestado aos caminhoneiros. "A forma
como o evento é montado atrai muito.
O caminhoneiro chega para tomar um
café, come um pão de queijo e quan-
do nota já está fazendo exames de saú-
de, recebendo orientações de todos os
tipos, atualizando documentos e até
cortando o cabelo", comentou.

Para ele, o Pátio de Triagem é a porta
de entrada dos caminhoneiros em Pa-
ranaguá. "O Porto em Ação demonstra
o respeito que temos pelos caminho-
neiros, eles são fundamentais no de-
senvolvimento do porto. Viajam tra-
zendo a carga que abastece os navios
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Porto em Ação oferece cuidados com a saúde
e serviços a caminhoneiros em ParanaguáEntre os serviços ofertados gratuitamente estiveram cuidados com a saúde, capacitação,treinamentos, vacinação, orientações sobre trânsito, meio ambiente, segurança e corte de cabelo.

que giram nossa economia. O cuidado
com esses trabalhadores é fundamen-
tal para nós", afirmou.

Uma das barracas mais visitadas do
evento foi a do Instituto Global Saúde,
que aferiu pressão e disponibilizou
teste de glicose aos caminhoneiros.
"Também trouxemos a eles a possibi-
lidade de participarem de um sorteio
de teste toxicológico e de um check-
up completo de exames de sangue",
destacou Andrea Keila Correa de Oli-
veira, diretora comercial do instituto.

José Cândido Mader, gestor da Uni-
dade do Sest/Senat em Paranaguá, ci-
tou que o apoio aconteceu na área de
capacitação, treinamentos e melhori-
as da qualidade profissional.

"Também trabalhamos com a área
de saúde, ofertando aos motoristas
serviços de odontologia, psicologia,
nutrição e fisioterapia", explicou, ao
citar a carteira de saúde fornecida aos
profissionais com dados médicos. O
Detran-PR, que trouxe seu caminhão

ao evento, prestou cerca de 50 atendi-
mentos, entre consultas de veículos,
habilitação e infrações. Somando ao
assunto trânsito, a Guarda Civil apre-
sentou aos caminhoneiros orientações
sobre educação no volante, cuidado
com pedestres e ciclistas, entre outros.

Também foi trabalhado junto aos
caminhoneiros, através da CIA Ambi-
ental, empresa contratada pela Portos
do Paraná, a temática de educação
ambiental, assim como o monitora-
mento de fumaça preta, medido dire-
tamente no escape dos caminhões.

Por fim, técnicos de segurança do
trabalho da Portos do Paraná distribu-
íram panfletos e passarem orientação
aos caminhoneiros para evitar bloque-
ios, conhecer as regras de segurança,
trânsito e sua política de consequênci-
as, assim como o uso correto de equi-
pamentos de segurança.

APROVAÇÃO
O caminhoneiro Isaias Correia de

Melo, que trouxe soja de Itaguaí (SP),
aprovou o movimento.

"Se todos os lugares tivessem Por-
to em Ação seria muito bom. Cortei o
cabelo, medi a pressão e fiz o teste de
glicose. É a primeira vez que participo
de um evento assim", disse. Claudir
Mocelin, que viajava com a esposa e
veio direto de Maracaju (MS), era um
dos mais integrados.

"Participei de tudo. Peguei uns brin-
des, aferi a diabete, a pressão, cortei o
cabelo, tomei vacina, conversei com os
policiais, tudo certo", disse.

"Para nós isso aqui é dez! Estamos
sempre na estrada e é muito bom
quando encontramos uma turma des-
sa dando apoio".

PARCEIROS
Com coordenação da Portos do Pa-

raná, somaram ao evento a Prefeitura
de Paranaguá - através do ônibus da
vacina e da van do turismo/cultura,
o caminhão do Detran-PR, o Servi-
ço Social do Transporte e o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Trans-
porte (Sest/Senat), o Instituto Global
Saúde, a CIA Ambiental, a Associa-
ção dos Terminais do Corredor de
Exportação do Porto de Paranaguá
(ATEXP), a ONG Case, a Polícia Militar
do Paraná, Polícia Rodoviária Federal,
a Guarda Civil, Guarda Portuária e o NE-
POM - Núcleo Especial de Polícia Marí-
tima.

PRÓXIMA EDIÇÃO
O Próximo Porto em Ação no Pátio

de Triagem está programado para acon-
tecer em maio.

Na manhã do dia 10 de março,
aconteceu no Casarão Marcílio Dias,
a entrega dos materiais didáticos do
Letrix, da editora Aprende Brasil, que
faz parte do Grupo Positivo. O Letrix
é um programa educacional desen-
volvido para acompanhar e guiar a
jornada de ensino e aprendizagem
das crianças que possuem dificulda-
des para ler e escrever.

Esses materiais serão disponibili-
zados às escolas da rede municipal
de ensino de Guaratuba e serão utili-
zados pelos alunos do 4° e 5° ano. O
material contém também temas
transversais ofertado pela empresa
Benegas e Popovici Editorial e Edu-
cacional, que irão atender todas as
turmas com temas relevantes ao de-
senvolvimento global da criança, vi-
sando cidadãos atuantes em nossa
sociedade.

O evento iniciou com as autorida-
des compondo a mesa diretiva, o
prefeito, Roberto Justus, a secretá-
ria da Educação, Fernanda Monteiro,
a secretária da Cultura e do Turismo,
Maria do Rocio Bevervanso, o secre-

Escolas Municipais recebem materiais didáticos do Letrix e temas transversais

tário das Finanças e do Planejamento,
Laoclark Odonizete Miotto, a secretá-
ria do Bem Estar e da Promoção Social,
Lourdes Monteiro, o diretor geral da
Secretaria do Meio Ambiente, Edgar
Fernandez representando a secretária
do Meio Ambiente, Adriana Correia
Fontes, o secretário da Saúde, Gabriel
Modesto, o Secretário da Segurança
Pública, Jacson José Braga e o executi-
vo de Negócios da empresa Aprende
Brasil, Carlos Roberto Ferreira Filho.

Na ocasião também estavam pre-
sentes, o chefe de gabinete, Toni Cal-
deira, o secretário do Esporte e do La-
zer, Alexandre Polati, as coordenado-
ras geral da Educação Infantil, Karyna
Brunetti e Alessandra Miranda Braga,
a coordenadora do Centro Municipal
de Avaliação Especializada - CMAE, Tai-
nara Smeck e as diretoras da rede mu-
nicipal de ensino de Guaratuba.

O prefeito, Roberto Justus, parabe-
nizou o trabalho dos envolvidos "Nós

evoluímos muito principalmente no
âmbito educacional graças ao traba-
lho e dedicação de todos que traba-
lham em prol da educação. Eu estou
muito esperançoso com a inserção
deste material didático do Grupo Po-
sitivo que vem para o poder público
através do Educa Brasil, e tenho cer-
teza que será um processo que dará
certo e contribuirá para um melhor
processo de aprendizagem na leitura
e escrita das nossas crianças. Para-
béns aos envolvidos e a minha eter-
na gratidão por todo esse trabalho",
finalizou. A secretária da Educação,
Fernanda Monteiro, agradeceu a ini-
ciativa do prefeito, Roberto Justus e
os demais secretários que contribuí-
ram de alguma forma para a educa-
ção de Guaratuba. "Essa conquista
vem para facilitar o trabalho de to-
dos na escola, nós sabemos que o de-
safio em meio desta pandemia é gran-
de, e eu acredito que com essa nova
aquisição nós conseguiremos atra-
vessar esse problema da compreen-
são, tantos dos textos quanto a escri-
ta dos nossos alunos", concluiu.
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O setor de serviços puxou
o saldo positivo na geração de
empregos com carteira assina-
da no Paraná em janeiro com
64% do total de vagas. Foram
11.782 dos 18.351 postos aber-
tos no primeiro mês de 2022.

Esse é o melhor desempe-
nho entre os estados da Re-
gião do Sul e o segundo do
País, atrás apenas de São Pau-
lo (29.607). Os dados são do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged),
órgão vinculado ao Ministério
Trabalho e Previdência, e fo-
ram divulgados na quinta-fei-
ra (10).

"O resultado dá continuida-
de ao bom momento que vive
o Paraná na geração de empre-
gos. No ano passado, tivemos
o maior número de vagas aber-
tas na história", destacou o
governador Carlos Massa Ra-
tinho Junior.

Dentro das ramificações do
setor, as atividades adminis-
trativas e serviços comple-
mentares criou 8.219 vagas

Setor de serviços é responsável por 64% das vagas
de emprego abertas em janeiro no ParanáSetor criou 11.782 dos 18.351 postos no primeiro mês de 2022. Destaque para as atividadesadministrativas e serviços complementares (8.219 vagas), atividades profissionais, científicase técnicas (1.054), transporte, armazenagem e correio (767) e educação (529).
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formais, seguido por ativida-
des profissionais, científicas e
técnicas (1.054), transporte,
armazenagem e correio (767)
e educação (529).

Chefe do Departamento do
Trabalho e Estímulo à Geração
de Renda da Secretaria de Es-
tado da Justiça, Família e Tra-
balho (Sejuf), Suelen Glinski
destacou que a evolução do
setor já era esperada em ra-
zão do abalo causado pela
pandemia da Covid-19, que
por muito tempo restringiu o

acesso a alguns serviços como
forma de incentivar o isola-
mento social.

"Em 2021 foi a indústria que
se destacou na geração de
empregos formais, agora o se-
tor de serviços voltou a con-
tratar mais. Isso é um ótimo
indicador da recuperação da
economia, levando em consi-
deração que os serviços foram
muito afetados pela pande-
mia", afirmou.

Além dos serviços, também
registraram bons números em

janeiro no Paraná os setores
da indústria geral, com o incre-
mento de 5.928, destaque para
a indústria de transformação
com 5.707; construção (2.905);
agricultura, pecuária, produ-
ção florestal, pesca e aqui-
cultura (930), administração
pública, defesa e seguridade
social, educação, saúde huma-
na e serviços sociais (844) e in-
formação e comunicação
(158).

VICE-LIDERANÇA
O desempenho em janeiro

de 2022, com a formalização de
18.351 contratações, foi o se-
gundo melhor resultado para
o primeiro mês do ano da sé-
rie histórica do Estado, que
remonta a 1996. Ficou atrás
apenas de 2021, quando o Pa-
raná alcançou a marca de
24.342 empregos.

O volume de vagas abertas
é a diferença entre 140.945
admissões e dos 122.594 des-
ligamentos no mês - o Paraná
foi responsável por 12% do

total de postos formais em ja-
neiro no País (155.178 vagas).
Antes disso, as melhores mar-
cas haviam sido em 2020
(17.898), 2011 (14.954) e 2012
(14.653).

MUNICÍPIOS
Dos 399 municípios parana-

enses, 233 (58%) tiveram sal-
do positivo no período. Em 11
deles, o número de contrata-
ções e demissões foi o mes-
mo, e nos outros 155 o saldo
de vagas foi negativo, com
mais desligamentos do que
admissões.

Curitiba foi a cidade com o
maior número de vagas aber-
tas, com saldo de 7.288 postos
de trabalho no período. No In-
terior, a geração de empregos
foi puxada por Maringá, que
teve saldo de 1.045 vagas. Na
sequência estão Cascavel
(808), Londrina (658), Colom-
bo (629), Toledo (439), São
José dos Pinhais (431), Arau-
cária (425), Palmas (401) e Fa-
zenda Rio Grande (392).

O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior sancionou na
quarta-feira (dia 16 / 03) a lei
(20.971/2022 ) que derrubou a
obrigatoriedade do uso de
máscaras no Paraná.

A proposta foi encaminha-
da pelo Executivo à Assem-
bleia Legislativa na semana
passada e, após ser apreciada
nas comissões de Constituição
e Justiça e de Saúde, foi apro-
vada pelos deputados em dois
turnos de votação.

Logo após a sanção, o Go-
verno do Estado publicou um
decreto ( 10.530/2022) com
detalhes sobre os locais onde
o uso pode ser flexibilizado e
as situações em que ainda é
necessário utilizar o equipa-
mento de proteção. Segundo
o texto, o uso em espaços ao
ar livre será opcional a partir
da quinta-feira (17), enquan-
to em locais fechados (even-
tos, transporte público, traba-
lho ou comércio) o uso será
obrigatório.

A liberação também vale
para crianças menores de 12
anos, a critério dos pais, em
espaços abertos ou fechados.
A Organização Mundial da Saú-

Governador sanciona lei que flexibiliza uso de
máscaras; decreto libera uso em espaços abertosSegundo o texto, o uso em espaços ao ar livre será opcional a partir do dia 17 de março, enquanto em locais fechados o uso seráobrigatório. A liberação também vale para crianças menores de 12 anos, a critério dos pais, em espaços abertos ou fechados.

de (OMS) não impõe a obriga-
ção nessa faixa de idade, mas
recomenda o uso. A Secreta-
ria de Estado da Saúde vai
emitir algumas resoluções
para regulamentar as regras de
uso em alguns espaços públi-
cos.

O uso de máscaras era obri-
gatório no Estado desde 28 de
abril de 2020.

A mudança conta com apro-
vação do comitê científico da
Secretaria de Estado da Saúde
e leva em consideração o con-
trole no quadro epidemioló-
gico, com baixo índice de ocu-

pação dos leitos exclusivos
para a Covid-19, ampla vacina-
ção dos paranaenses e manu-
tenção do quadro de estabili-
dade do cenário após o Carna-
val.

"Quase dois anos após a
implementação da lei pode-
mos fazer essa mudança, dei-
xando o uso de máscara como
opcional nos espaços abertos
e alterando as regras para as
nossas crianças, que estão
sendo imunizadas. As másca-
ras foram um instrumento
fundamental ao longo da pan-
demia e a adesão no Paraná

sempre foi espontânea, de-
mos exemplo no cuidado com
os outros", disse Ratinho Ju-
nior. "Mesmo com a mudança,
as estratégias de testagem e
monitoramento da doença se-
guem no mesmo ritmo. E tam-
bém orientamos a procura
pela vacinação".

No Paraná, quase 80% da
população está com a cober-
tura vacinal completa e mais
de 3,7 milhões de pessoas re-
ceberam a dose de reforço.
Também houve redução no
número de mortes e de casos

mais graves da doença. A mé-
dia móvel de casos caiu 58%
em relação há duas semanas e
a média de mortes diminuiu
51% no mesmo período. A
ocupação nas UTIs está em 36%
e a taxa de transmissão é de
0,92, abaixo de 1, com tendên-
cia de queda.

SINTOMAS
Segundo o decreto, é obri-

gatório o uso de máscaras em
locais abertos ou fechados
para indivíduos com sintomas
de Covid-19.

Dia 19 e 20 de março - Universo Pet - Balneário Shangrilá
Av. Londrina nº 1548, próximo à AVM - Fone: 41 99938-8446
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As famosas balas de banana
de Antonina, no litoral do Para-
ná, conquistaram em dezembro de
2020 o selo de Indicação Geográ-
fica, na modalidade Indicação de
Procedência. Além de trazer visi-
bilidade, relevância e valorização
ao produto, a IG também traz o
potencial de gerar oportunidades
e possibilidades de novos negó-
cios para fornecedores e produ-
tores da região.

A consultora do Sebrae Para-
ná, Maria Isabel Guimarães, ex-
plica que o selo agrega valor às
marcas e movimenta toda uma
cadeia de negócios.

"A obtenção do registro de In-
dicação Geográfica valoriza não
apenas ao produto, mas a todos
os envolvidos, como produtores,
prestadores de serviço e, inclusi-
ve, o setor turístico, pois o produ-
to passa a ter uma chancela ofici-
al, reconhecendo aspectos cultu-
rais, sociais e históricos", ponde-
ra.

Com décadas de trabalho e
histórias familiares, as empresas
Bananina - Bala de Banana e Bala
de Banana Antonina são as res-
ponsáveis pelos produtos certifi-
cados.

A empresária responsável pela
Bala de Banana Antonina, Rafae-
la Takasaki Correa, representa a
terceira geração de sua família no
negócio. Fundada em 1979, hoje
a empresa conta com 15 funcio-

Indicação geográfica incentiva a criação de novos produtos em AntoninaNo litoral do Paraná, pequenas empresas criam barrinha de banana, chocolates e souvenires com a referência do produto que possui a IG
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As barrinhasde banana foram lançadas em fevereiro

nários diretos e recebe matéria-
prima de 30 produtores da região.

"A conquista do selo de IG traz
reconhecimento ao produto e dá
ainda mais credibilidade para a
marca. Pensando nisso, busca-
mos produzir outros itens, como
caixas destinadas para as balas,
camisetas, canecas e outros sou-
venirs. Queremos crescer, de for-
ma pensada e estruturada, e es-
ses novos produtos, com o selo IG
e a nossa marca, vão auxiliar
nesse processo", diz Rafaela. O re-
conhecimento incentivou na ela-
boração de novos produtos para
a marca.

Foi lançada, em fevereiro, a
barrinha de banana. Equivalente
a cinco balas, o produto é natu-
ral, não possui conservantes e, na

primeira semana, foram comerci-
alizadas 10.000 unidades. Além
disso, a empresa também está em
parceria com uma fábrica de cho-
colates, para a produção pelo se-
gundo ano consecutivo de um ovo
de Páscoa com sabor de bala de
banana. "Com essas e outras no-
vidades que estamos planejando,
conseguimos movimentar forne-
cedores de diferentes áreas em
nossa região. Sejam produtores,
agências de publicidade, indús-
tria, toda a economia gira. Parte
disso ocorre por conta da con-
quista do selo e de conseguirmos
agregar maior valor ao nosso ne-
gócio", completa a empreendedo-
ra.

Criada em 1973, a Bananina -
Bala de Banana é o outro produto

da região. Comandado pela em-
preendedora Maristela Mendes, o
negócio registrou crescimento de
20% no número de clientes após o
reconhecimento e possibilitou a
entrada em novos estabeleci-
mentos, como mercados, lojas
de conveniência e de produtos
naturais. Com produção men-
sal de cerca de 75 mil balas de
banana, a empresa apostou na
criação de itens como caneca,
bonés, copos, chaveiros, lápis e
outros suvenires com a marca do
negócio, o selo IG e desenhos ex-
clusivos, para ampliar a divulga-
ção. "Com a marca IG, também
pensamos em produtos que pos-
sam acompanhar a bala. Então
fizemos uma caixinha em forma-
to de banana com o selo e tam-
bém um pacote de 100g de bala
tradicional com a marca", diz a
empresária.

Maristela afirma que diversos
setores da economia estão em
movimento, seja na parte de for-
necimento de serviços e matéria-
prima, ou mesmo na abertura de
novos mercados para o consumi-
dor, gerando novos negócios. "Em
2021, realizamos investimentos
em nosso espaço físico, da loja e
da fábrica. E para 2022, estamos
trazendo o Sebrae para dentro da
fábrica. Com as consultorias, vá-
rias situações são revistas para
pensar no crescimento do negó-
cio", completa.

NO PARANÁ
O Estado possui, ao todo, nove

produtos paranaenses com o re-
gistro de IG. São eles: a Bala de
Banana de Antonina, Melado de
Capanema, Goiaba de Carlópolis,
Queijo de Witmarsun, Uvas de
Marialva, Café do Norte Pioneiro,
Mel do Oeste, Mel de Ortigueira,
Erva-mate São Matheus, do Sul do
Paraná.

Outros cinco produtos aguar-
dam receber a certificação do
INPI, como os Vinhos de Bituru-
na, Barreado do Litoral do Para-
ná, Farinha de Mandioca do Lito-
ral do Paraná, Cachaça de Morre-
tes e Morango do Norte Pioneiro.

SOBRE O SEBRAE 50+50
Em 2022, o Sebrae celebra 50

anos de existência, com ativida-
des em torno do tema "Construir
o futuro é fazer história". Deno-
minado Projeto Sebrae 50+50, a
iniciativa enfatiza os três pilares
de atuação da instituição: promo-
ver a cultura empreendedora,
aprimorar a gestão empresarial e
desenvolver um ambiente de ne-
gócios saudável e inovador para
os pequenos negócios no Brasil.
Passado, presente e futuro estão
em foco, mostrando a evolução
desde a fundação em 1972 até os
dias de hoje, com um olhar tam-
bém para os novos desafios que
virão para o empreendedorismo
no país.
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Duas vezes campeã brasileira, quatro vezes cam-
peã paranaense e com 15 títulos conquistados no
currículo, Isabelli Nunes, com 18 anos, é uma atleta
promissora dentro do bodyboarding. Desde os nove
anos, a surfista vem construindo uma trajetória con-
sistente e desafiadora. Recentemente, Isabelli re-
cebeu a proposta de patrocínio do Terminal de Con-
têineres de Paranaguá (TCP) - maior terminal de con-
têineres da América do Sul - que busca abrir portas
para atletas do litoral paranaense, especialmente
de Paranaguá, e incentivar o esporte na região, in-
clusive, por meio de um edital de patrocínio de atle-
tas locais, com lançamento previsto no mês de abril.

Atleta por amor e pela motivação em evoluir dia-
riamente, Isabelli conta que sua expectativa para
2022 é estar entre as melhores atletas da modalida-
de, tanto à nível nacional quanto global. O conjunto
do seu esforço, treinamento e do incentivo da TCP -
que foi decisivo para essa conquista - a levaram para
o IBC World Bodyboarding Tour 2022, principal com-
petição mundial da modalidade, que tem como ob-
jetivo desenvolver e apoiar o bodyboarding pelo
mundo. Ela está representando Paranaguá a nível
mundial no bodyboarding júnior feminino. No tor-
neio, Isabelli participará das duas fases da competi-
ção no Peru. A primeira fase aconteceu em Lurin,
nos dias 11 a 13 de março, consagrando a atleta como
campeã da etapa, e a segunda acontece em Marco-
na, de 18 a 20 de março.

Isabelli acredita que, com o patrocínio da TCP, seus
objetivos serão alcançados mais cedo do que imagi-
nava. "Empresas que acreditam no seu sonho é algo

O mar não é apenas dos navios: bicampeã brasileira de surf
bodyboard é de Paranaguá e conta agora com o patrocínio da TCPComo forma de incentivar o esporte no município, TCP inicia ciclo depatrocínio a atletas, entre eles está Isabelli Nunes, surfista júnior profissional

titividade, responsabilidade, mas também resiliên-
cia, empatia e trabalho em equipe. A TCP enxerga a
importância do esporte e da cultura para Paranaguá,
e através desses jovens talentos, vamos colaborar
na formação de princípios e valores para a comuni-
dade." Thomas Lima, Diretor Comercial e Institucio-
nal da TCP.

Sempre dentro do mar de Matinhos e Pontal do
Paraná, Isabelli compartilha desta premissa e valori-
za o investimento de empresas tanto em atletas,
como em projetos socioambientais, como é o caso
da TCP. "A valorização e incentivo no esporte pelas
empresas privadas são de grande importância. Com
apoio, nós, atletas, conseguimos segurança para trei-
nar e participar das principais competições", finaliza
a surfista. A TCP encerrou o último ano com mais de
60 projetos socioambientais voltados à comunidade
de Paranaguá em andamento e busca, constante-
mente, promover ações que beneficiem o municí-
pio e seus moradores.

"Também queremos incentivar o esporte de Pa-
ranaguá a crescer cada vez mais, são muitos jovens
talentosos na cidade, e desejamos dar vozes a esses
atletas e apoiá-los em sua carreira", acrescenta Tho-
mas. E, com este intuito, está previsto para o mês de
abril o lançamento de um edital de patrocínio para
atletas locais. A inscrição será permitida para todas
as modalidades de esportes e sem prescrição míni-
ma ou máxima de idade. Dessa forma, os profissio-
nais do litoral paranaense poderão se candidatar ao
incentivo para realizar seus sonhos e impulsionar
suas carreiras - assim como Isabelli.

incrível na vida de um atleta, e vou em busca do meu
melhor para levar o nome de Paranaguá e da TCP no
bodyboarding mundial", revela a surfista. Já para a
TCP, o investimento nos esportes é uma forma de
incentivar os atletas. "O esporte pode ser transfor-
mador na vida de um jovem, apresentando ensina-
mentos sobre desenvolvimento, dedicação, compe-
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CULINÁRIA

A Polícia Militar vai manter
o ciclopatrulhamento em pon-
tos estratégicos no Litoral nos
fins de semana e feriados após
a temporada de verão. A mo-
dalidade de policiamento co-
munitário foi intensificada
durante o Verão Paraná - Viva
a Vida na orla de Matinhos,
Guaratuba e Pontal do Paraná,
além de Paranaguá e Ilha do
Mel.

Segundo o comandante do
1º CRPM, coronel Renato de
Oliveira Ribas Filho, essa tipo
de policiamento oferece al-
guns diferenciais em compa-
ração ao patrulhamento com
motos e carros. O primeiro é a
mobilidade em locais mais es-
treitos ou onde o terreno im-
pede o tráfego de veículos
maiores.

"As abordagens têm sido
mais efetivas porque o polici-
al militar consegue ser mais
rápido, mais presente e tem
conseguido flagrar várias pes-
soas com entorpecentes, facas
e outros ilícitos", disse.

A Polícia Militar incorporou
o policiamento com bicicletas
em algumas regiões do Esta-
do, porém é na temporada de
verão, no Litoral, que a popu-
lação percebe esse trabalho
com mais frequência, detalha
o comandante do 9º Batalhão
de Polícia Militar (9º BPM), te-

Policiamento da PM com bicicletas aumenta mobilidade
no Litoral e proximidade com a populaçãoModalidade de policiamento comunitário garante mais mobilidade,acesso a locais mais estreitos e efetividade em abordagens preventivas.A proximidade da população ajuda a entender melhor as necessidades locais.
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Ciclopatrulhamento da PM aumenta mobilidade das equipes
no atendimento ao cidadão no Litoral durante o verão

nente-coronel Luiz Renato
Rodrigues Júnior.

"Graças a esse trabalho, cri-
mes são evitados e a popula-
ção pode estar mais próxima
da Corporação. Maior visibili-
dade e agilidade são as princi-
pais características deste poli-
ciamento, que já é realidade
em algumas cidades litorâne-
as", ressaltou o tenente-coro-
nel. Além disso, a presença
nos calçadões, mais perto das
pessoas, desperta curiosida-
des e atrai crianças e adultos,
que passam a conhecer mais o
trabalho da PM.

"Às vezes as pessoas ficam
tímidas de chegar no módulo
móvel da Polícia Militar, con-
versar com o policial, e com o
ciclopatrulhamento é possível

se aproximar mais da popula-
ção. Na temporada de verão é
muito comum as pessoas se
descuidarem, deixando seus
objetos de valor na areia, ou
esquecem em algum lugar, e
buscam no ciclopatrulhamen-
to um auxílio", complementou
o coronel Ribas.

Ele destaca que, além dis-
so, a Polícia Militar tem parti-
cipado de eventos que têm
trazido ciclistas para o Litoral
do Paraná, como o que acon-
teceu em Pontal do Paraná, no
circuito Pedal, coordenado
pela Superintendência do Es-
porte. Outro fator importante
é o benefício à saúde do mili-
tar estadual, melhorando seu
condicionamento físico e, con-
sequentemente, a qualidade

de vida. "Por ser também um
meio de locomoção que não
afeta o meio ambiente, sem a
emissão de gases poluidores,
a bicicleta é uma alternativa
que a PM encontrou para re-
forçar a presença junto à po-
pulação ao mesmo tempo em
que o policial se exercita", dis-
se o tenente-coronel Renato.

EFICIÊNCIA
O ciclopatrulhamento é,

por essência, um policiamen-
to comunitário. Ao se aproxi-
mar mais da população, os po-
liciais militares passam a en-
tender melhor as necessida-
des daquela comunidade,
pontos críticos e características
de pessoas suspeitas. Com
essa percepção, as equipes
atuantes no Verão Paraná já
conseguiram tirar drogas de
circulação, graças a aborda-
gens preventivas.

Ainda segundo o coman-
dante, neste ano a Polícia Mi-
litar levou o ciclopatrulha-
mento para além da orla, como
nas areias da Ilha do Mel e ou-
tras ruas. "Nós colocamos no
nosso planejamento algumas
ruas dentro da cidade que têm
mais movimento para fazer
esse patrulhamento. É a Polí-
cia Militar presente junto da
comunidade", disse o coronel
Ribas.

INGREDIENTES
- 800g de batata cozida e

amassada
- 1 ovo
- 1 colher (sopa) de mantei-

g a
- 2 colheres (sopa) de mai-

s e n a
- 1 colher (sopa) de farinha

de trigo
- Sal e pimenta-do-reino a

gosto
- Manteiga para untar
RECHEIO
- 2 colheres (sopa) de man-

teiga
- 1 cebola picada
- 300g de carne-seca dessal-

gada, cozida e desfiada
- 1 tomate picado
- Sal e cheiro-verde picado

a gosto
- 1 xícara (chá) de requeijão

tipo Catupiry®

MODO DE PREPARO
Para o recheio, aqueça

uma frigideira com a mantei-
ga, em fogo médio, e frite a
cebola e a carne-seca por 2
minutos. Adicione o tomate,
sal, cheiro-verde e refogue por
2 minutos. Desligue e reser-
ve. Em uma vasilha, misture a
batata, o ovo, a manteiga, a
maisena, a farinha, sal e pi-
menta até obter um purê liso.

Em uma frigideira antiade-
rente untada, faça uma cama-
da com metade do purê de
batata, uma com o recheio,
uma com o Catupiry® e outra
com o restante do purê. Leve
ao fogo baixo por 10 minutos
ou até firmar e dourar leve-
mente. Vire sobre um prato e
vire novamente sobre a frigi-
deira para dourar do outro
lado. Sirva em seguida, polvi-
lhado com cheiro-verde.
Tempo: 35min - Rende: 4 porções

Escondidinho
de frigideira
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 O Conselho da Comuni-
dade  de Pontal do Paraná
em sua última reunião do
mês de março teve a apre-
sentação  do Projeto Cons-
telação Familiar, que inicia-
rá no mês de abril, com foco
na violência doméstica, sob
a Coordenação da Costela-
dora  Sistêmica Fernanda  de
Fátima  Cardoso  Pinheiro,
com uma carga de 6 horas
semanais, onde irá dedicar-
se junto com os demais se-
tores de psicologia, assis-

Conselho da Comunidade apresenta ações inovadoras
pioneiro na prática da Cons-
telação Familiar!

O QUE É E PARA QUE SERVE
CONSTELAÇÃO FAMILIAR?

A constelação familiar é
uma prática considerada te-
rapêutica que busca resolver
conflitos familiares que atra-
vessam gerações. Num pri-
meiro olhar, a técnica tem
conteúdos parecidos aos do
psicodrama, por conta da dra-
matização de situações, e da
psicoterapia breve, pela ação
rápida. Para o mês de abril
também está agendada a
ação de limpeza da areia das
praias  que ocorrerá  através
da mão-de-obra de pessoas
que precisam realizar cum-
primento de pena de presta-
ção de serviços à comunida-
de, com apoio da Ong ECO-
LOCAL.

Nessa reunião também
foram apresentados  Conste-
ladora Fernada, Pastor Gui-
lherme e o Tenente Andre Di-
retor Militar do Colégio Helio
Antonio de Souza.

tência social e jurídica, já es-
truturados, com foco na vio-
lência doméstica.

  Os primeiros resultados

deste trabalho serão apresen-
tados em um  painel no mês
de agosto, durante ações e
manifestações contra a vio-

lência doméstica  no municí-
pio.

O Conselho da Comunida-
de de Pontal do Paraná é o
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Há exatos dois anos, o Paraná
confirmava os primeiros casos de
uma doença pouco conhecida,
mortal e que mudaria a vida de
milhões de pessoas ao redor do
mundo. No dia 12 de março de
2020, em uma coletiva de impren-
sa, o secretário de Estado da Saú-
de, Beto Preto, anunciou a presen-
ça do vírus responsável pela Co-
vid-19 em solo paranaense.

Naquela ocasião, ninguém se-
quer imaginava como seria o real
enfrentamento a este inimigo in-
visível. A pandemia já soma 453
milhões de casos e 6 milhões de
mortos no mundo. No Paraná, o
número de casos passa de 2,3
milhões com 42,4 mil óbitos. A tí-
tulo de comparação, é como se
mais de 3 mil pessoas pegassem
a doença e 58 morressem, todos
os dias, nos últimos dois anos no
Estado.

Agora, após centenas de ações
e medidas de prevenção para o
combate à doença e com a estabi-
lização do cenário epidemiológi-
co no Paraná, Beto Preto narra
como foi a preparação, o enfren-
tamento e o que esperar para o
futuro do pós-Covid.

Como foram estes dois anos
de Covid-19 no Paraná?

É uma grande jornada, inicia-
da no começo com a decretação
de emergência em saúde pública
de interesse internacional, o pri-
meiro caso no Brasil, e o ano de
2020 foi marcado pela corrida
atrás de novos leitos, ventilado-
res, monitores, equipamentos de
proteção individual, testes e o
combate sem vacinas ao corona-
vírus. Pessoas perdendo a vida,
uma pandemia que chegou sem
precedentes e que não veio com
manual de instruções, e que, prin-
cipalmente no segundo semestre,
fomos marcados pela expectati-
va da chegada das vacinas.

Já 2021 foi outra página. Hou-
ve a intensificação de casos de
Síndromes Respiratórias Agudas
Graves (SRAG) no verão e em mea-
dos de janeiro, começamos a re-
ceber as primeiras doses da vaci-
na contra o coronavírus, e aí vem
a segunda etapa desse combate
que é a etapa efetiva da tão ansi-
ada imunização.

Inicialmente dos profissio-
nais de saúde, pessoas de mais
idade, descendo para as outras
faixas etárias. Ao longo de 2021
seguimos vacinando, primeira
dose, segunda dose, dose única,
no segundo semestre, a chegada
da dose também para o reforço, a
imunização dos adolescentes e no
final do ano de 2021 o momento
de vacinar as crianças.

Essa pandemia é marcada por
diversos momentos diferentes, eu
diria até que são diversas pande-
mias dentro de uma só pandemia,
porque tivemos três ondas efeti-
vas, e que essas ondas no momen-
to mais duro e agudo ceifaram a
vida dos paranaenses e brasilei-
ros, de muitas pessoas no mundo
todo. "Uma jornada de perdas,
aprendizado, muitas ações e es-
perança".

Como o Paraná se preparou
para enfrentar a Covid-19?
Transparência e cautela. Estes

foram nossos dois pilares, nosso
binômio, desde o início da pande-
mia, principalmente quando fala-
mos em nos relacionar e informar
a população. Transparência total

Uma jornada de perdas, aprendizado, muitas ações e
esperança", diz secretário da Saúde em balanço da pandemiaBeto Preto lembra dos primeiros casos de Covid-19 no Paraná e dos tantos desafios que vieram depois- o principal, poupar vidas. Ele fala sobre as dificuldades, ações, vitórias e do futuro. Confira a entrevista.
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Secretário de Estado da Saúde Beto Preto

sempre, dando as boas notícias e
aquelas que inevitavelmente não
foram boas, e cautela porque o
Paraná nunca precisou sair na
frente de ninguém, sempre fez e
continuará fazendo o seu dever de
casa, colocando como priorida-
de a vida dos paranaenses.

O Estado contou com um go-
vernador que teve a confiança na
equipe de Saúde do Estado e, tam-
bém, na nossa relação com as
equipes municipais. Segundo pon-
to importante é a relação de par-
ceria absoluta com os hospitais
paranaenses, sejam eles públi-
cos, privados ou filantrópicos,
todos colocaram suas estruturas
à disposição do Governo e possi-
bilitaram a maior abertura de lei-
tos da história da saúde do Para-
ná.

Qual foi a estratégia
do Paraná para atender
os pacientes infectados?

Eu vejo que hospitais de cam-
panha têm começo, meio e fim, e
nós sempre nos preocupamos
aqui no Paraná com o legado de
todo esse processo da pandemia,
e por isso rapidamente colocamos
três hospitais que estavam à dis-
posição, finalizando as obras, e
outro que já estava pronto exclu-
sivamente para o combate ao co-
ronavírus.

Os quatro hospitais universi-
tários em Londrina, Ponta Gros-
sa, Maringá e Cascavel, também
colocaram suas estruturas para
o atendimento Covid. Tivemos
também uma rede satélite de hos-
pitais que já tinham investimen-
tos do Governo do Estado para
abertura de leitos de UTI, tanto
nas obras quanto nos equipa-
mentos, e que neste momento de
urgência foi também essencial.

Nosso esforço de ampliação
de leitos é sem precedentes. Nós
tínhamos 1.200 leitos cadastra-
dos para adultos em UTI geral no
SUS do Paraná. Em questão de um
ano ampliamos em mais 2 mil lei-
tos, passando de 3,2 mil. Isso tam-
bém na área de enfermaria, mas
que em muitos momentos estive-
ram próximos no colapso, princi-
palmente nas mudanças de vari-
antes e cepas.

Qual foi o pior cenário
da pandemia no Paraná?

O pior cenário é a perda de
alguém, sempre. Porém na gestão

desse processo nós tivemos que
passar por diversas situações
completamente diferentes. Eu
nunca pensei que em 28 anos de
formação como médico enfrenta-
ria algo assim. De repente, não
estou apenas enfrentando, mas
estou na condução e gestão des-
sa crise no Paraná, investido no
cargo de secretário de Estado.

Tivemos momentos duros
como a crise dos medicamentos,
por duas ou três vezes, quase aca-
bando, e sabendo do número enor-
me de paranaenses deitados em
leitos de UTI, intubados e seda-
dos, e que poderiam ter em algu-
mas horas a falta de medicamen-
tos - isso é dramático.

Ao mesmo tempo tivemos que
lidar com situações bastante dú-
bias, como a indicação de coque-
téis de medicamentos que hoje se
demonstram absolutamente sem
nenhum critério médico, sequer
científico, ou ainda a revolta das
pessoas por eventualmente preci-
sarem se fechar em casa pela ne-
cessidade do isolamento.

Ser gestor neste momento é
enfrentar tudo isso: a falta de va-
cina, a negação da vacina, a opi-
nião pública. Porém, absoluta-
mente todas as decisões foram
tomadas e embasadas em núme-
ros e na circulação do vírus e,
principalmente, em tentar prote-
ger a população do Paraná.

As ações de Saúde do Paraná
não foram para este ou aquele
município, foram para todos os
municípios do Estado, desde a
Capital, que tem a maior popula-
ção, até os menores do Estado.
Todos eles merecem o respeito de
quem está no comando do Gover-
no do Estado.

O Paraná é destaque nacional
em testagem contra a Covid-19.

Qual a importância disso
dentro do enfrentamento

do novo coronavírus?
Aqui no Paraná nós tivemos

um diagnóstico mais fiel desde o
início, conseguindo articular uma
grande rede de testes RT-PCR e tor-
nando o Paraná o Estado que
mais testou. Os dados da pande-
mia no Estado são os mais fide-
dignos do Brasil. Isso, em um mo-
mento que estamos tentando sair
da pandemia, como está aconte-
cendo agora, pode não parecer
significar muita coisa, mas ao
longo do planejamento, da abor-

dagem, principalmente do índice
de transmissão do vírus, foi mui-
to importante na tomada de deci-
são e bloqueio da circulação da
doença.

Sobre a vacinação, como foi
este momento para a saúde?

A vacina é nosso salvo-condu-
to nesta batalha. Tivemos um tra-
balho excepcional de todas as
esferas do Governo para colocar
as vacinas à disposição dos mu-
nicípios. Sou agradecido, assim
como o governador, pelo esforço
de todos, principalmente por toda
a estrutura que sempre esteve à
disposição para levar as vacinas
até os municípios e, consequente-
mente, as vacinadoras e vacina-
dores dos nossos municípios, que
foram responsáveis por fazê-la
chegar até o braço dos paranaen-
ses.

Qual é o próximo desafio
para a saúde pública do Paraná?

Eu vejo que ainda temos mui-
to a passar durante a Covid como,
por exemplo, aguardar uma vaci-
na que tenha efetividade por um
tempo maior, nos dê defesa neces-
sária por um ano para que seja
anual, como já é com a gripe.

Vamos ter que encarar o que
vem pela frente, e o que vem é
muito importante. Nós tivemos
por muito tempo a restrição da
realização de cirurgias eletivas
porque tínhamos que deixar os
leitos para atendimento exclusi-
vo dos pacientes Covid. É hora de
retomar as cirurgias eletivas, e o
Paraná fez uma aposta muito gran-
de em um programa chamado
Opera Paraná que deve ser lança-
do nos próximos dias.

Quais os principais
gargalos da pandemia?

Nós tivemos diversas situa-
ções que foram prejudicadas pela
pandemia, além das cirurgias ele-
tivas: por exemplo, fazer com que
a nossa Atenção Primária em Saú-
de, as Unidades Básicas de Saúde
de cada um dos 399 municípios,
voltem a ser plenamente procura-
das pela população para trata-
mento das doenças crônicas. É o
hipertenso, o paciente diabético,
com ferida na perna, paciente com
bronquite grave, asma, a coleta do
preventivo do câncer de colo de
útero, a vacinação não covid dos
seus filhos ou dos idosos no caso
da gripe. Tudo isso precisa voltar
a ser feito dentro das Unidades
Básicas de Saúde, o postinho de
saúde perto de casa das pessoas.

Outro gargalo que precisa ser
analisado muito profundamente
é a saúde mental das pessoas. Ao
longo do tempo perdemos muitos
paranaenses e esse luto coletivo
não vai passar em seis meses,
isso merece um tratamento a lon-
go prazo, fazer com que esse as-
sunto seja abordado também den-
tro de todas as nossas unidades
de saúde dos municípios, seja no
ambiente ambulatorial, especi-
alizado ou dentro dos nossos hos-
pitais. É importante criar condi-
ções para trazer essas pessoas
para falar um pouco de todo esse
medo, essa angustia que está den-
tro do coração de todos neste
momento de pós-pandemia.

Quanto à flexibilização
do uso da máscara, como o

Estado avalia este momento?
É necessário ter muita caute-

la. Precisamos continuar vacinan-
do os paranaenses, mas hoje, den-
tro do atual cenário epidemioló-
gico, entendemos que é possível
reavaliar e flexibilizar o uso em
ambientes externos e ali na fren-
te, com os números em queda,
poderemos pensar também em
flexibilizar até nos ambientes fe-
chados, desde que arejados.

Porém, é importante frisar que
não se trata de um canetaço de
lei, isso não vai substituir a cons-
ciência coletiva que se formou ao
longo do tempo. A máscara nos
serviu até agora, fez o anteparo
para diversos vírus e bactérias e
nesse momento, com muito respei-
to, entendemos que podemos fle-
xibilizar o seu uso.

O que ficará de ensinamento
dessa pandemia?

O vírus, além de ser invisível,
é rápido. Tivemos momentos mui-
to duros, principalmente na per-
da da vida humana de cada para-
naense, que infelizmente sucum-
biu a essa doença em preceden-
tes e que até hoje não temos o co-
nhecimento completo de todo o
seu alcance e envergadura, nem
do momento da infecção e nem
depois no pós-infecção, com a
chegada das diferentes sequelas
que nós temos abordado e rela-
tos de casos. Principalmente es-
tes paranaenses que vão precisar
de reabilitação ainda por muito
tempo.

Passamos por momentos dra-
máticos e esses momentos vão
nos servir de experiência para o
futuro do planejamento da saúde
qualquer que seja o cenário. Quem
vai passar, quem está passando e
quem já passou por este momen-
to da pandemia numa condição
de gerência ou de gestão de um
serviço de saúde, tenho certeza de
que vai sair muito mais prepara-
do para propor ações de saúde
pública para os próximos anos.

Como o senhor avalia todo
o trabalho realizado até agora?

Uma hora teremos que contar
essa história com os detalhes de
quem teve uma agenda na mão
com as diferentes ações e deci-
sões a serem tomadas diariamen-
te. Fomos atores dessa história,
tanto quem ficou em casa, assis-
tiu pela televisão, ouviu o rádio
ou até teve que pegar um ônibus e
ir trabalhar para não perder o seu
emprego.

A pandemia se trata inicial-
mente de saúde, mas ela também
trata de comida na mesa, empre-
go, manutenção da sua casa, es-
perança, e foi essa esperança que
tentamos ao longo do tempo não
deixar esmorecer. Muitas vezes,
não tínhamos sequer o horizonte,
mas ficamos firmes, eu diria uni-
dos, trabalhando muito com os
municípios.

Eu tenho certeza de que depois
de dois anos, no Paraná, essa
franqueza e transparência foram
determinantes para que pudésse-
mos olhar nos olhos dos parana-
enses e dizer o que seria melhor
ou pior naquele momento. Quero
aqui agradecer a confiança da-
queles que acreditaram que fize-
mos o melhor naquele momento.
Existem situações que nunca se-
rão cicatrizadas, feridas que nun-
ca vão fechar, eu sou ciente disso,
mas tenho certeza de que o que
estava em nosso alcance foi feito
e vamos continuar fazendo.
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PARABÉNS
ANIVERSARIANTES

DE MARÇO

SIMONE PINA FAUSTINO
DIA 13 DE MARÇO

ROSILENE MARTINS
14 DE MARÇO

ANDREIA MONTOANEL
DIA 15 DE MARÇO

DIVA MIRANDA
DIA 16 DE MARÇO

CIBELE NUNES
DIA 16 DE MARÇO

Aconteceu no dia 10 de
março uma audiência pública,
onde foi apresentado o estu-
do técnico para a ampliação da
área do Parque Estadual do Rio
da Onça.

Segundo o IAT, Instituto
Água e Terra, a proposta é que
a preservação do local seja
ampliada em uma área 14 ve-
zes maior do que a atual. As-
sim, a unidade passaria de
118,5 hectares para 1.659,7
hectares.

O principal objetivo da pro-
posta de ampliação é a prote-

Área do Parque Rio da Onça pode ser ampliada
Onça foi criado em 1981 pelo
decreto estadual n.º 3.741.
Ainda de acordo com o IAT, a
ampliação vai assegurar à uni-
dade de conservação um pa-
pel estratégico, incidindo so-
bre remanescentes ainda pre-
servados da Floresta Ombró-
fila Densa paranaense.

O estudo foi apresentado
pelo diretor-presidente do
IAT, Everton Luiz da Costa Sou-
za. Ainda participou da audi-
ência o secretário municipal
do Meio Ambiente, Ari No-
max.

ção de remanescentes de ve-
getação nativa existentes no
entorno imediato do parque.

Dessa forma, abrangeria a
região que se confronta com
os limites de áreas de expan-

são urbana da cidade de Mati-
nhos e balneários adjacentes.

O Parque Estadual do Rio da
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O CEM ( Centro de Estudos
do Mar da Universidade Fede-
ral do Paraná) comemora 40
anos de existência no dia 21
de março, e para comemorar a
data organizou uma semana
de eventos, que teve início na
segunda-feira 14/03 realização
presencial no anfiteatro do
campus e transmissão pelo
Youtube.

A cerimônia oficial do ani-
versário será realizada dia 21
com a presença do reitor da
UFPR, Ricardo Marcelo Fonse-
ca, da vice-reitora, Graciela
Bolzon de Muniz, e de outras
autoridades da universidade.

Estão inclusos na progra-
mação do aniversario pales-
tras, mesas-redondas, apre-
sentações e exposições.

Na data do aniversário do

"CEM" comemora 40 anos de existência

CPP-CEM, será realizado um
encontro ampliado entre a
equipe da gestão da UFPR e a
comunidade acadêmica do
campus e terá como tema "De-
safios e perspectivas para a
UFPR diante da atual realida-
de do país".

No período de 21 e 25 de
março várias unidades da ad-
ministração da UFPR farão par-
te de diálogos com a comuni-
dade de alunos, técnicos e pro-
fessores. Já no Setor Litoral ,
em Matinhos, esses encontros
ocorrerão entre o dia 28 de
março e 1º de abril.

Considerado pela própria
Universidade Federal como
um dos polos de maior quali-
dade no ensino e formação de
alunos, o CCP-CEM já graduou
2.400 estudantes e ganhou re-

conhecimento no cenário na-
cional nas pesquisas de pre-
venção à vida marítima.

Localizado no Balneário de
Pontal do Sul, em Pontal do
Paraná. Atualmente há 580
alunos na graduação e 40 na
pós graduação.

O Campus celebra quatro
décadas de dedicação à ciên-
cia e ao avanço social. Os do-
centes da instituição formam
profissionais de excelência,
como pode-se analisar pelos
egressos, que se encontram,
em vários cargos de gestões
ou empresas.

Segundo o diretor do Cam-
pus Talal Suleiman Mahmoud
".... foram 40 anos de muito
esforço e sacrifício, de esfor-
ço continuado. No início erra-
mos um centro de pesquisas e

hoje somos um Campus que
estamos completamos 40
anos, onde estão sendo ofe-
recido cursos de gradução,
pós-graduação, mestrado e
doutorado, todos com exce-
lência na avaliação do MEC.
Sempre tivemos apoio da
UFPR, dos governos estaduais
e federais. A UFPR nesse ano
completa 110 e nos com 40
anos ainda somos uma peque-
na criança começando a cami-
nhar. E para o futuro muitas
coisas boas devem acontecer
na instituição referência do
Litoral. "Constantemente bus-
camos atualizar nossos espa-
ços com as exigências tecno-
lógicas, e também, em ambi-
entes físicos necessários ao
crescimento para o melhor
desenvolvimento, seja cientí-

fico, educacional ou humano,
temos uma obra em processo
final de projetos que, com sua
edificação, trará uma revitali-
zação ao campus de Pontal do
Sul; uma atualização cadastral
da unidade de Mirassol que
está sendo feita junto ao mu-
nicípio de Pontal do Paraná,
essa somatória de esforços tra-
rá avanço em futuros investi-
mentos no local de nossas uni-
dades que compõem o Cam-
pus", cita ao relatar que tudo
deve ocorrer de forma bre-
ve...". Para que a semana pos-
sa ser aproveitada pelos estu-
dantes, equipes de trabalho,
egressos e comunidade. Ocor-
re nesta tarde a cerimônia de
abertura das solenidades de
forma presencial, no anfitea-
tro.
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Os primeiros tubos que se-
rão utilizados nas obras que
aumentarão a faixa de areia já
chegaram ao município de
Matinhos, no Litoral do Para-
ná. O transporte aconteceu
neste final de semana e nesta
segunda-feira (14) o terreno
onde ficará o canteiro de obras
será apresentado por autori-
dades do Estado e represen-
tantes do Consórcio Samba-
qui, que venceu a licitação
pública, à sociedade local.

O momento é de prepara-
ção do canteiro de obras e con-
tratação dos profissionais que
irão trabalhar no local - fase
conhecida como "mobiliza-
ção". O consórcio também está
estruturando o escritório e o
cronograma de obras, que ain-
da pode sofrer alterações. De
acordo com a estimativa inici-
al, a dragagem, que utilizará
esses tubos, deve começar no
mês de julho, com duração de
aproximadamente 12 sema-
nas.

"É uma obra emblemática
e que finalmente começa a
fase de mobilização. Estamos
animados porque teremos
uma nova Matinhos daqui a
alguns anos, mais moderna e
com mais segurança contra as
ressacas", afirma o governador
Carlos Massa Ratinho Junior.

"A chegada dos primeiros
equipamentos é um marco
para essa obra que irá mudar a
história do litoral paranaense.
O início da dragagem em si
depende de toda essa estru-
turação, mas os trabalhos para
isso já estão sendo realiza-
dos", completa o secretário
Márcio Nunes, de Desenvolvi-
mento Sustentável e Turismo.

Fazem parte dos prepara-
tivos da dragagem a chegada
dos tubos de aço - cada um
tem 12 metros de comprimen-
to e pesa 12 toneladas; a sol-
dagem desses tubos; o trans-
porte para a praia e a conexão
em um grande duto de 3 qui-
lômetros.

Também nessa fase ocorre
a chegada de tratores, escava-
deira e rebocador, para que os
tubos sejam transportados ao
mar. A dragagem levará para a

Primeiros equipamentos das obras de revitalização
da orla já estão em Matinhos; veja o cronogramaTubos formarão um duto de 3 quilômetros que transportará a areia do mar até a praia.Engorda deve estar pronta para a próxima temporada. A primeira etapa tem orçamento de R$ 314,9 milhões.
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praia um total de 2,7 milhões
de metros cúbicos de areia ao
longo de 6,3 quilômetros (do
Morro do Boi até o Balneário
Flórida).

"Vamos iniciar pela draga-
gem, para não correr o risco de
estar com a praia em obras no
próximo verão. A intenção é
que todos já possam desfru-
tar de uma praia com mais
areia já na temporada 2022/
2023", explica o secretário.

O presidente do Instituto
Água e Terra (IAT), Everton
Souza, destaca que a obra so-
lucionará os problemas causa-
dos pela erosão e pela drena-
gem urbana de Matinhos.
"Uma obra esperada por duas
décadas e que já está em an-
damento", define.

As obras vão gerar mais de
300 empregos diretos, e a
maioria dos recrutamentos
está sendo feita pela Agência
do Trabalhador de Matinhos,
no intuito de ocupar o maior
número de vagas com mora-
dores da própria cidade.  "É
uma obra que vai mudar a his-
tória de Matinhos, e ainda vai
gerar emprego e renda para
nossa população", afirma o
prefeito Zé da Ecler.

ETAPAS
A obra de Revitalização da

Orla de Matinhos será realiza-
da em duas etapas, num valor

total de R$ 500 milhões. A pri-
meira etapa, com orçamento
de R$ 314,9 milhões, prevê
serviços de engorda da faixa
de areia por meio de aterro
hidráulico; estruturas maríti-
mas semirrígidas; canais de
macrodrenagem e redes de
microdrenagem; e revitaliza-
ção urbanística da orla maríti-
ma com o plantio de árvores
nativas.

Também serão realizadas
melhorias na pavimentação
asfáltica e a recuperação de
vias. O objetivo é minimizar os
impactos gerados pela combi-
nação do desequilíbrio de se-
dimentos, ocupações mal pla-
nejadas e ressacas no Litoral.
Essa combinação vem destru-
indo e comprometendo boa
parte da infraestrutura urba-
na, turística e de lazer no mu-
nicípio de Matinhos.

Essa etapa começará justa-
mente pela dragagem - com
intervenções ao longo de 6,3
quilômetros entre o Morro do
Boi e o Balneário Flórida e en-
gorda da faixa de areia em cer-
ca de 70 metros, em média. O
volume total de areia chega a
2,7 milhões de metros cúbi-
cos.

A empesa belga Jan de Nul,
integrante do Consórcio Sam-
baqui, é a responsável por essa
etapa. A empresa também foi
a responsável pelas obras no

litoral catarinense, que recen-
temente aumentou a faixa de
areia de Balneário Camboriú.

Nos 6,3 quilômetros da
Avenida Paraná até o Balneá-
rio Flórida, serão instalados
também dois guias correntes,
dois headlands e um espigão.
Em uma segunda etapa, será
recuperado trecho de 1,7 qui-
lômetro entre os balneários
Flórida e Saint Etienne. Have-
rá, ainda, a instalação de no-
vos equipamentos urbanos,
como ciclovia, pista de cami-
nhada e corrida, pista de aces-
sibilidade e calçada.

A EMPRESA
A obra da dragagem será

feita pela empresa belga Jan
De Nul, integrante do Consór-
cio Sambaqui. Com vasta ex-
periência internacional, a Jan
de Nul foi a responsável tam-
bém pela obra de engorda da
praia em Balneário Camboriú
(SC), recentemente.

CANTEIRO DE OBRAS
O canteiro de obras está

sendo montado no balneário
Flórida, em um terreno na
Avenida Beira Mar onde serão
recebidos e depositados os
materiais a serem utilizados,
bem como as máquinas e
equipamentos. Esta é a etapa
de Mobilização, que vai até o
final de março.

PRIMEIRA SOLDA
Os tubos de aço pelo quais

será feita a dragagem já come-
çaram a chegar. De fabricação
belga, têm 12 metros de com-
primento e pesam 12 tonela-
das cada um. No próprio Can-
teiro de Obras, eles serão sol-
dados em duplas - transfor-
mando-se em tubos de 24
metros. Também no canteiro
será feita a inspeção das sol-
das por ultrassom.

MONTAGEM DO DUTO
Após a primeira soldagem,

os tubos de 24 metros serão
levados para a areia da praia,
onde serão conectados até for-
marem um duto de 3 quilôme-
tros, tecnicamente chamado
de Linha de Recalque. Essa
etapa começa em abril, e a
previsão é que de seja finali-
zada até o mês de junho.

INSTALAÇÃO DA
LINHA DE RECALQUE

Finalizada a montagem, o
duto é colocado mais próximo
da água durante a maré baixa.
Quando a maré encher, uma
das extremidades da Linha de
Recalque será içada por um
rebocador e levada para alto
mar - enquanto a outra extre-
midade permanece na praia.
Essa é uma das etapas mais
sensíveis e que requer mais
atenção.

DRAGAGEM
A extremidade da Linha de

Recalque levada para o mar é
então conectada à draga - em-
barcação especial que remo-
ve areia do fundo do mar. Essa
areia, então, é transportada
por 3 quilômetros, pelo duto,
até a praia. Essa etapa deve
iniciar em julho.

PONTOS DE DRAGAGEM
A primeira fase da draga-

gem será no Balneário Flórida,
em frente ao canteiro de
obras. Quando encerrada, a
Linha de Recalque será rebo-
cada até o balneário Flamin-
go. E, por fim, para Caiobá - na
altura do Sesc. A finalização da
dragagem está prevista para
outubro/novembro deste ano.
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As obras de Recuperação
da Orla de Matinhos, no Lito-
ral do Estado, vão empregar
cerca de 300 profissionais di-
retos. Destes, mais de 60%
(184 vagas) foram disponibili-
zadas na Agência do Trabalha-
dor do município para contra-
tação de mão de obra local. No
dia 14 de março, os candida-
tos às vagas administrativas
fizeram entrevistados e saí-
ram com a esperança de con-
quistar o registro na Carteira
de Trabalho.

"Estou há cerca de um mês
procurando uma nova vaga no
mercado de trabalho. Eu acho
que é algo que vai somar mui-
to no meu currículo e uma
empresa desse porte também
soma no crescimento da cida-
de", disse Vanessa Lima, pro-
fissional da área administrati-
va há cerca de seis anos.

Ela foi uma das moradoras
do Litoral do Estado encami-
nhadas pela Agência do Traba-
lhar para preencher uma das
vagas do Consórcio Sambaqui,
vencedor da licitação pública
para a realização das obras no
Litoral. A fase atual é chama-
da de "mobilização", com es-
truturação do canteiro de
obras, do escritório local e da
seleção da mão de obra.

As 184 vagas disponibiliza-
das na Agência do Trabalhador
de Matinhos são para diversas

Com 300 vagas abertas, obras na Orla de
Matinhos levam emprego à população localMais de 60% das vagas disponibilizadas pelo Consórcio Sambaqui são destinadaspara mão-de-obra local, com residência em Matinhos e municípios lindeiros.
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atividades, sendo as principais
de pedreiro, servente e ope-
rador de máquina. Também
tem vagas na área administra-
tiva, para zelador, motoristas,
almoxarifado, manutenção de
edificações, entre outras.

Aos 20 anos de idade, Ke-
vin Gabriel Chaparro Amorin,
conta que para muitos jovens
como ele esta é uma oportu-
nidade de permanecer no Li-
toral, não precisando se des-
locar para a Capital, como ele
mesmo já teve que fazer.

 "Tem muita gente que,
como eu, saiu daqui de Mati-
nhos procurando vagas nessa

área em outras cidades. Eu vi
essa oportunidade agora, com
muitas vagas no setor admi-
nistrativo, como uma oportu-
nidade de crescer na minha
cidade natal, para que eu não
tenha que novamente sair da
cidade, deixar minha família e
namorada, e tentar uma opor-
tunidade de emprego em ou-
tros lugares", destacou.

Para Alex Sandro Vidal, de
45 anos, a procura emprego
com carteira registrada já dura
cerca de quatro anos. Moran-
do com o cunhado no Litoral,
ele conta que estava atuando
em obras, mas com trabalhos

sem registro. "Parados não
podemos ficar. Para nós vai ser
ótimo. Hoje de manhã vim
aqui, me avisaram que preci-
sava de currículo e fui provi-
denciar o papel. Quando vol-
tei, ainda pela manhã, já foi
agendada a entrevista para o
próximo dia 15. Bem rápido e
ágil", disse.

VALORIZAÇÃO
"Nós temos que pensar no

Litoral de maneira integrada.
As cidades são irmãs, unida-
des, e essa obra vai trazer be-
nefícios para todos os municí-
pios", destacou o diretor-pre-

sidente do Instituto Água e
Terra (IAT), Everton Souza. Os
primeiros tubos de aço que
serão utilizados para a etapa
de dragagem, que resultará no
engordamento da faixa de
areia ao longo de 6,3 km (do
Balneário Flórida ao Morro do
Boi) já chegaram ao município.

"Teremos uma mão de obra
muito especifica na soldagem
desses tubos. Há necessidade,
também, de mergulhadores
para posicionar os tubos den-
tro do mar. Mas a grande mai-
oria é formada pela mão-de-
obra local, dando prioridade a
Matinhos e às cidades lindei-
ras", destacou Elvio Torres,
gerente de projetos do Con-
sórcio Sambaqui. Somente em
caso de indisponibilidade tra-
balhadores no litoral parana-
enses, a empresa irá procurar
profissionais de fora da região.

"É um projeto de mais de
20 anos que vem se arrastan-
do e o povo do Litoral do Para-
ná está esperando por esse
investimento", disse o prefei-
to de Matinhos, Zé da Ecler. Ele
destacou, ainda, que após
concluídas todas as etapas das
obras, as oportunidades de
emprego na região também
vão ser maiores. "O emprego
do comércio será aquecido,
com mais atrações turísticas, e
o turista vai buscar mais o Li-
toral do Paraná", completou.

O luthier e mestre da cul-
tura caiçara Aorelio Domin-
gues vai compartilhar com o
público do Museu Paranaen-
se (MUPA), na quinta-feira
(17), conhecimentos tradicio-
nais vinculados à madeira ca-
xeta, uma espécie nativa da
Mata Atlântica. A caxeta está
intimamente conectada à mu-
sicalidade caiçara: é a princi-
pal matéria-prima de instru-
mentos musicais e de taman-
cos utilizados no fandango -
música e dança típicas da cul-
tura predominante das regiões
litorâneas do Sul e Sudeste do
Brasil e patrimônio imaterial
brasileiro.

A conversa "Vegetal que
vira música: a caxeta e os ins-
trumentos caiçaras" vai abor-
dar diferentes facetas desta
matéria-prima e técnicas cen-
tenárias da marcenaria desen-
volvidas nas comunidades tra-
dicionais do Litoral sul e Su-
deste. Durante o bate-papo,

Luthier e mestre da cultura caiçara fala sobre caxeta e fandango no MupaEvento do MUPA com Aorelio Domingues será na quinta-feira (17), às 19 horas. Ele vai compartilhar conhecimentossobre a madeira caxeta, uma espécie nativa da Mata Atlântica intimamente conectada à musicalidade caiçara.
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Palestra gratuita com mestre e luthier caiçara no MUPA

Aorelio Domingues vai dar um
enfoque especial aos instru-
mentos musicais produzidos a
partir da caxeta, incluindo de-
monstrações de características
de cada um tocando ao vivo
músicas que pertencem à Fo-
lia do Divino.

Ele também vai abordar as
relações ecológicas envolvi-
das no manejo tradicional da
planta dentro das comunida-

des litorâneas do Paraná e os
impasses da continuidade
dessa relação secular em um
meio repleto de proibições e
restrições ambientais.

Muito leve e extremamen-
te fácil de cortar, aplainar e li-
xar, a madeira é usada há mui-
tas gerações na fabricação ar-
tesanal de todo tipo de obje-
tos. Diversos utensílios produ-
zidos com caxeta estão, inclu-

sive, presentes no acervo do
MUPA: violas, rabecas e arcos,
machetes e adufos.

Esse evento integra a pro-
gramação geral do Programa
Público "Se enfiasse os pés na
terra: relações entre humanos
e plantas", promovido pelo
Museu.

Para acompanhar a progra-
mação completa, que segue
até maio deste ano, acesse
AQUI essa página

SOBRE O CONVIDADO
Aorelio Domingues nasceu

em 1977, em Paranaguá. Cur-
sou Licenciatura em Desenho
na Faculdade de Belas Artes do
Paraná. Aprendeu a construir
instrumentos aos nove anos
com seu avô, Rodrigo Domin-
gues (fandangueiro), e desde
então vivencia o universo da
cultura popular produzindo
arte, dançando e tocando as
tradicionais músicas do povo
caiçara. Músico e construtor, é

mestre premiado pelo Minis-
tério da Cultura por suas ativi-
dades no Fandango, Boi-de-
Mamão, terço cantado e na
Folia do Divino Espírito Santo.
Também é diretor artístico da
Associação de Cultura Popular
Mandicuera e fundador, idea-
lizador e músico da Orquestra
Rabecônica do Brasil.

SERVIÇO
Palestra demonstrativa

"Vegetal que vira música: a
caxeta e os instrumentos
caiçaras", com o luthier e
mestre da cultura caiçara
Aorelio Domingues

Quinta-feira,
17 de março, às 19h

LOCAL: Museu Parana-
ense (MUPA) - Rua Kellers,
289, Alto São Francisco - Cu-
ritiba

Entrada gratuita, sem
necessidade de inscrição, e
sujeita à lotação do espaço.
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