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Assembleia
Legislativa volta
a debater nova
modelagem
de pedágio

Estado licita obras
na PR-405, em
Guaraqueçaba,
e na ponte do
Rio Nhundiaquara,
em Morretes
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Investimento do Estado vai permitir tráfego
de veículos entre Ilha dos Valadares e Paranaguá
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Paranaguá recebe
certificado do
Mapa do Turismo
Brasileiro

PONTAL DO PARANÁ TEM A CICLOFAIXA
MAIS ESTREITA DO MUNDOCiclofaixa com 40 cm de espaço para bicicletas gera reclamações no município
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Conselho da Comunidade
de Pontal do Paraná realiza
ações em prol da sociedade

Portos do Paraná recebe
nova diretoria da Praticagem
no Estado

FO
TO

: C
LA

UD
IO

 N
EV

ES
/P

OR
TO

S D
O 

PA
RA

NÁ

Prefeitura de Antonina
disponibiliza atividades
físicas para adultos e a
melhor idade
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A Assembleia Legislativa
do Paraná realiza na próxima
quarta-feira (13), às 14 horas,
a audiência pública "Análise
Técnica do novo modelo de
pedágio no Paraná: aspectos
legais, financeiros, diagnósti-
co de risco e impacto nos mu-
nicípios". A audiência vai con-
tar com uma apresentação de
técnicos do Instituto Tecnoló-
gico de Transportes e Infraes-
trutura da Universidade Fede-
ral do Paraná (ITTI/UFPR), que
vêm estudando os impactos
da nova modelagem de co-
brança. O encontro, proposto
pela Frente Parlamentar sobre
o Pedágio no Paraná, vai ser
realizado de forma remota,
com transmissão ao vivo pela
TV Assembleia e pelas redes
sociais do Legislativo.

A apresentação dos técni-
cos da UPFR vai abordar uma
série de pontos, como os de-
graus tarifários sem justifica-
tiva técnica; os descontos ta-
rifários limitados pelos apor-
tes; as faixas de desconto sem
justificativa técnica e inibido-
ras de tarifas baixas; as tarifas
oneradas pela garantia cambi-
al; o risco de abuso nas recei-
tas estimadas (áreas contur-
badas). Também será debati-
do a realização de novas audi-
ências, além das interferênci-
as nos municípios e os planos
diretores e de mobilidade
municipais.

O primeiro secretário da
Assembleia Legislativa do Pa-
raná, deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSD), explicou
que a apresentação dos técni-
cos da Universidade Federal
vai forcar em alguns pontos
principais, como o degrau ta-
rifário e a taxa que protege as
empresas que contratarem fi-
nanciamento para amortizar a
variação cambial. "O Departa-
mento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT)

Assembleia Legislativa volta a debater
nova modelagem de pedágioAudiência pública vai apresentar análise técnica do modelo abordando aspectoslegais, financeiros, riscos e impacto nos municípios cortados pelas rodovias.
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propôs que quando uma rodo-
via for duplicada, a concessio-
nária ganhe um 'prêmio', com
o reajuste de 40% no valor da
tarifa. Não encontramos fun-
damentos técnicos para um
percentual tão elevado", es-
clareceu. De acordo com Ro-
manelli, outros pontos do pro-
cesso também inspiram preo-
cupação. "Tivemos uma gran-
de vitória quando derrotamos
a primeira modelagem, com a
taxa de outorga, mas outros
pontos trazem preocupação.
Um deles são as obras que cor-
tam os municípios. Não houve
uma anuência dos municípios
e nem discussão sobre planos
de mobilidade. Se não resol-
vermos esses problemas ago-
ra, isso tudo acaba virando
mais custos nas tarifas. Penso
que é necessário aprofundar
e questionar tudo isso", disse.
O parlamentar comentou ain-
da o trabalho da Assembleia
Legislativa, Universidade Fe-
deral do Paraná e o Tribunal de
Contas da União (TCU). "Esta é
uma interação muito positiva,
buscando o melhor para o Pa-
raná, que é um pedágio com
preço justo e com a garantia

da apresentação das obras. É
isto o que a população quer".

O coordenador da Frente
Parlamentar, deputado Aril-
son Chiorato (PT), lembrou
que a audiência vai ser discu-
tir a nova modelagem de for-
ma técnica, desde a composi-
ção do preço, passando pelas
obras que vão inferir nos mu-
nicípios. "Os estudos vão des-
mitificar muito a propaganda
do Governo Federal sobre pe-
dágio. Vamos ter a comprova-
ção do que estamos falando há
muito tempo. Esta apresenta-
ção dá tranquilidade de que
estamos tomando a decisão
correta em fazer esse enfren-
tamento ao Governo Federal,
com uma proposta que pode
ser tão nociva quanto o pedá-
gio anterior", avaliou.

O deputado relembrou da
necessidade de um período de
transição que garantisse a ma-
nutenção das rodovias entre o
fim do antigo contrato e o iní-
cio do novo. "Não apresenta-
ram um projeto viável. Vamos
apresentar uma comprovação
científica do que é necessário
para que os pedágios no Para-
ná tenham trafegabilidade,

segurança econômica e uma
justiça tributária", encerrou
Chiorato.

PARTICIPAÇÃO
O deputado Romanelli res-

salta a importância da partici-
pação da sociedade civil orga-
nizada, do setor produtivo e
gestores municipais nos deba-
tes que acontecerão na audi-
ência e ao longo do ano. "Con-
vido a todos para que acom-
panhem a apresentação dos
novos estudos da UFPR, que
contratamos para fazer uma
análise de vários aspectos do
projeto proposto pelo Minis-
tério da Infraestrutura". A au-
diência poderá ser acompa-
nhada diretamente pelo apli-
cativo Zoom através do link:
https://us06web.zoom.us/j/
83993 824487?pwd =NDJDTnV
sUkZJVVcT1IzbkN2TVVrUT09

O encontro também irá ge-
rar um certificado de partici-
pação. Para isso é preciso se
inscrever na plataforma Sym-
pla pelo link: https://www.
sympla.com.br/audiencia-pu-
blica---analise-tecnica-do-
novo-modelo-de-pedagio-
no-parana__1539267

MODELO
A primeira proposta do Go-

verno Federal previa um in-
vestimento de R$ 42 bilhões
em 3,3 mil quilômetros de ro-
dovias federais e estaduais
pedagiadas e uma concessão
de 30 anos. Estavam previstas
42 duas praças de pedágio di-
vididas em seis lotes. Desse
total, 15 praças seriam novas
instalações, sendo quatro na
Região Oeste, três no Sudoes-
te, três no Noroeste, duas na
Região Norte e três no Norte
Pioneiro.

O projeto também não
contemplava obras previstas
nos atuais contratos e não
executadas, como duplicações
e construções de trevos e con-
tornos.

Pela proposta, a disputa
pela concessão aconteceria no
chamado modelo híbrido, que
limitava o desconto no valor
da tarifa em 17% e tinha como
critério de desempate o paga-
mento de outorga, também
majorando o valor cobrado
dos usuários.

O contrato também permi-
tiria o chamado degrau tarifá-
rio, com aumento de até 40%
nos valores após a conclusão
de obras de duplicação.

Com a atuação conjunta
dos deputados estaduais, do
Governo do Estado, da socie-
dade civil organizada e do se-
tor produtivo, o Governo Fe-
deral recuou e aceitou a pro-
posta do Estado de implantar
um modelo de menor tarifa,
sem limite de desconto e com
a garantia de obras a partir de
um seguro-usuário, que será
proporcional ao desconto ta-
rifário apresentado no leilão,
que vai acontecer na Bolsa de
Valores.

Também há a garantia da
execução de 90% das obras em
até sete anos.

 Por Thiago Alonso
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Depois de dois anos sendo
realizado no formato virtual,
em 2022, o Festival de Inver-
no da Universidade Federal do
Paraná (UFPR) retorna à mo-
dalidade presencial, em Anto-
nina. A 32ª edição do evento
acontece entre os dias 16 e 23
de julho e celebra a cultura
caiçara por meio da temática
"Comunidades caiçaras do Pa-
raná - Tradição, saberes e fa-
zeres".

Interessados em se apre-
sentarem em um dos palcos
do Festival devem se inscre-
ver, até o dia 4 de abril, preen-
chendo o formulário. Podem
participar pessoas jurídicas
devidamente constituídas e
legalmente habilitadas para as
atividades proposta. Os crité-
rios de seleção das propostas
podem ser conferidos no edi-
tal de apresentações artístico-
culturais. O evento também

Festival de Inverno da UFPR divulga editais de
propostas para atividades formativas e artísticas

uma atividade formativa, pes-
soas jurídicas devidamente
constituídas e legalmente ha-
bilitadas devem inscrever
suas propostas até o dia 25 de
abril por meio da ficha de ins-
crição Os critérios de seleção
das propostas podem ser con-
feridos no edital de atividades
formativas.

32º FESTIVAL DE
INVERNO DA UFPR

O evento propicia a aber-
tura de um espaço alternativo
de aprendizagem, prática, re-
flexão crítica, apreciação e
produção artístico-cultural,
numa verdadeira articulação
entre ensino, pesquisa e ex-
tensão. Busca, também, for-
mas diferenciadas de sociali-
zar o conhecimento artístico
em ambientes diferentes do
acadêmico formal, num pro-
cesso de integração com os

mais variados segmentos da
sociedade, bem como a des-
coberta e o aprofundamento
da dimensão estética, servin-
do como elo entre as mais va-
riadas áreas artísticas. Promo-
vido pela Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Cultura (Proec), o
Festival de Inverno da UFPR
tornou-se o maior e principal
projeto de extensão e cultura
da instituição, concretizando
diretrizes previstas no Plano Ins-
titucional de Cultura por meio de
três eixos: atividades formati-
vas (oficinas, workshops e pa-
lestras); atividades artístico-
culturais (shows, espetáculos,
performances e intervenções
cênicas); e atividades parale-
las (exposições, feira de arte-
sanato e gastronomia, praça
com atividades esportivas e
infantis, lançamento de livros
e outros).

 Jéssica Tokarski

promoverá minicursos, ofici-
nas, workshops e palestras nas
áreas de artes cênicas; artes
visuais; audiovisual; carnaval;

culinária caiçara; cultura digi-
tal e tecnologia; cultura popu-
lar; dança; hip hop; música;
entre outras. Para ministrar

O registro de empresas pa-
ranaenses junto ao Cadastro
de Prestadores de Serviços
Turísticos (Cadastur) cresceu
27,5% em 2021 em relação a
2019. Com as novas adesões,
o Paraná saltou de pouco mais
de 6 mil para 8 mil empresas
registradas. Eles estão distri-
buídos entre os estágios inici-
al, renovação e alteração. Os
números são resultado de uma
sondagem da Paraná Turismo,
divulgada na sexta-feira (08).

O Cadastur é um sistema do
governo federal obrigatório
para as empresas que atuam
diretamente com a atividade
turística em diversas modali-
dades: acampamentos turísti-
cos, agências de turismo, gui-
as de turismo, meios de hos-
pedagem, organizadoras de
eventos, parques temáticos e
transportadoras turísticas.
Mesmo para atividades em
que o cadastro não é obriga-
tório, como bares e restauran-
tes e locadoras de veículos, é
importante que ele seja feito.

 "O Cadastur é importante
porque comprova que o em-
preendimento turístico está
legalmente constituído, que
está em funcionamento e em
operação, e também disponi-
biliza informações ao turista
sobre os prestadores de ser-
viços cadastrados", explicou
Cleusa Markowicz, assessora
técnica da Paraná Turismo.

Entre as vantagens de es-
tar registrado no Cadastur está
a de ter acesso a financiamen-

Paraná chega a 8 mil empresas turísticas
cadastradas em banco de dados do governo federalO Paraná possui 8.122 empresas registradas. O Cadastur é um sistema do governo federal obrigatório para as empresasque atuam diretamente com a atividade turística. Números são resultado de uma sondagem da Paraná Turismo.
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Paraná chega a 8 mil empresas turísticas cadastradas em banco de dados do governo federal

tos, oportunidades de qualifi-
cação exclusivas, apoio em
eventos, feiras e ações do Mi-
nistério do Turismo, além de
visibilidade nos sites do go-
verno federal e do próprio Ca-
dastur.

"Estamos num momento
de recuperação do setor do
turismo, fortemente impacta-
do pela pandemia. O aumen-
to de empreendimentos re-
gistrados demonstra que o
trade turístico paranaense é
responsável e preocupado
com o crescimento e o desen-
volvimento do Estado dentro
da legalidade", destacou o se-
cretário do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo,
Everton Souza.

Para o diretor-presidente
da Paraná Turismo, Irapuan
Cortes, o aumento de cadas-

tros, identificado pelo setor
de estatística, foi possibilita-
do por dois momentos, com
ações estratégicas. "O primei-
ro, no comprometimento do
setor do turismo na retomada
da economia. O segundo é o
trabalho feito pelas Instânci-
as Regionais do Estado, que
trabalharam nos municípios
para fortalecer o registro e,
consecutivamente, o turismo
do Estado do Paraná", disse.

CADASTROS - As duas regi-
ões turísticas que apresenta-
ram o maior número de cadas-
tros foram a Rotas do Pinhão,
que compreende Curitiba e
Região Metropolitana (1.384
adesões), e Cataratas do Igua-
çu e Caminhos ao Lago de Itai-
pu, abrangendo Foz do Iguaçu
e região (456 cadastros). A Re-
gião Turística Sul do Paraná não

entra nesse filtro da estatísti-
ca, já que foi incluída no Mapa
Turístico Brasileiro somente
em 2021.

Entre as atividades caracte-
rísticas do turismo (ACT's), a
que possui o maior número de
registros é a categoria de Gui-
as de Turismo - Pessoa Física
(PF) e Micro Empreendedor
Individual (MEI). Na sequên-
cia aparecem as Agências de
Turismo, com pouco mais de
1.700 cadastros. Restaurantes,
Cafeterias, Bares e Similares
contabilizam 1.190 registros
no Cadastur - foi a que apre-
sentou o maior crescimento
(86,8%). De todas as ativida-
des, a maioria está concentra-
da em Curitiba e Região Me-
tropolitana. A única que lide-
ra fora da Capital é a de guia
de turismo, com maior con-

centração na região de Foz do
Iguaçu (cerca de 990 cadas-
tros).

TURISMO RESPONSÁVEL
A sondagem da Paraná Tu-

rismo também revelou dados
sobre a emissão dos Selos de
Turismo Responsável em 2021.
O Paraná foi a oitava unidade
federativa do País que teve
mais selos concedidos, com
1.577 (5,4% do total).

Emitido pelo Ministério do
Turismo, o selo indica que o
estabelecimento possui boas
práticas de higienização, in-
centivo para que os consumi-
dores se sintam seguros em
viajar e frequentar locais que
cumpram protocolos específi-
cos para a prevenção da Covid-
19. Para ter acesso ao selo as
empresas e guias de turismo
precisam estar devidamente
inscritos no Cadastur. As regi-
ões turísticas que puxam a es-
tatística foram Rotas do Pinhão
(Curitiba e RMC), com 34,8%;
Cataratas do Iguaçu e Cami-
nhos ao Lago de Itaipu (Foz do
Iguaçu e região), com 14,3%;
Litoral do Paraná, com 10,8%;
e Corredores das Águas (com-
preende os municípios de Ma-
ringá, Cianorte, Umuarama e
Paranavaí), com 10,6%.

As atividades turísticas que
mais conquistaram selos fo-
ram as agências de turismo,
seguidas das transportadoras
turísticas, dos meios de hos-
pedagem e dos guias de turis-
mo (pessoa física e MEI).
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O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná
(DER/PR) publicou dois editais
em um valor total de R$ 7,8
milhões, contemplando Gua-
raqueçaba e Morretes, na re-
gião do Litoral. São R$
6.510.237,76 para serviços de
manutenção e conservação da
PR-405 em Guaraqueçaba, ro-
dovia não pavimentada e úni-
co acesso do município à ma-
lha rodoviária estadual. E ou-
tros R$ 1.383.622,69 para exe-
cutar a recuperação estrutural
e manutenção da ponte me-
tálica sobre o Rio Nhundiaqua-
ra, em Morretes. O edital da
PR-405 prevê, pelo prazo de
dois anos, serviços de regula-
rização do leito da rodovia com
motoniveladora (patrola),
melhorias no subleito, casca-
lhamento, execução de buei-
ros tubulares de concreto, es-
cavação de valas com escava-
deira hidráulica ou retroesca-
vadeira, escavação para saída
de água, e outras soluções para
garantir melhores condições
de trafegabilidade para os
usuários, e a drenagem de
águas da chuva e de córregos.

Com extensão total de
76,61 quilômetros, a PR-405
começa dentro de Guaraque-
çaba, onde tem a nomencla-
tura Avenida Ararapira, em
frente ao ponto de ônibus in-
termunicipal. Ela atravessa
área de proteção ambiental
até terminar no entroncamen-
to com a PR-340, na localidade
conhecida como Cacatu.

Para o município de Morre-
tes, o DER/PR está licitando a
recuperação estrutural e ma-

Estado licita obras na PR-405, em Guaraqueçaba,
e na ponte do Rio Nhundiaquara, em MorretesDepartamento vai investir R$ 7,8 milhões em serviços de conservação da PR-405em Guaraqueçaba e na recuperação da ponte do Rio Nhundiaquara em Morretes.

FO
TO

: D
ER

-PA
RA

NÁ

DER/PR lança editais de conservação e recuperação para Guaraqueçaba e Morretes

nutenção da ponte metálica
sobre o Rio Nhundiaquara, na
PR-411, no distrito de Porto de
Cima. O edital prevê a limpe-
za, tratamento, reforço e pin-
tura da estrutura metálica da
ponte, e execução de um novo
tabuleiro composto por grade
metálica. Em ambos os encon-
tros dela serão executadas
novas lajes de transferência
em concreto armado, com im-
plantação de novos dispositi-
vos de drenagem.

Também será feita a manu-
tenção das estruturas de con-
creto da ponte, removida a
vegetação que se projeta so-
bre o tabuleiro e abaixo dele,
implantada nova sinalização
viária e dispositivos de segu-
rança. O prazo da obra é de 90
dias, após assinatura de con-

trato e emissão de ordem de
serviço.

"Realizamos uma inspeção
completa da estrutura da pon-
te no final do ano passado, e
agora estamos contratando as
melhorias necessárias. Todos
os elementos metálicos em
não conformidade serão tra-
tados e receberão chapas de
reforço, e o antigo tabuleiro
de concreto será substituído
por um novo tabuleiro de gra-
dil metálico, capaz de susten-
tar os veículos que transitam
na rodovia e preservando a
estrutura da ponte", explica o
diretor-geral do DER/PR, Fer-
nando Furiatti. Esta ponte de
treliça metálica tem 61,2 me-
tros de comprimento e 5,81
metros de largura. Conta com
uma pista de rolamento de

2,80 m e passeios em ambos
os lados, com 90 centímetros
de largura.

EDITAL
Ambas licitações são na

modalidade Concorrência Pú-
blica, em que o vencedor é
definido pela proposta de pre-
ço mais vantajosa para a admi-
nistração pública, e pela habi-
litação de sua documentação.

A abertura dos envelopes
de preços da recuperação da
ponte sobre o Rio Nhundia-
quara será no dia 25 de abril,
às 14 horas; e da manutenção
da PR-405 no dia 03 de maio,
também às 14 horas. Todas as
sessões de aberturas de enve-
lopes do DER/PR serão trans-
mitidas pela internet, por
meio do canal do YouTube.

Após a abertura dos envelo-
pes, a comissão de julgamen-
to irá analisar as propostas e
publicar um resultado em Di-
ário Oficial e no portal Com-
pras Paraná, já convocando as
participantes classificadas
para a sessão de abertura de
envelopes com documentos
de habilitação.

LITORAL
Além destas obras sendo

licitadas, o DER/PR também
trabalha na execução da dupli-
cação da PR-412 em Matinhos,
na elaboração dos estudos
ambientais e preliminares de
engenharia da nova Ponte de
Guaratuba, na elaboração do
projeto executivo de duplica-
ção da PR-412 entre Matinhos
e Praia de Leste, e na duplica-
ção da PR-407 no entronca-
mento com a PR-412. O DER/
PR também está concluindo
nova licitação de serviços de
conservação de rodovias da
sua Superintendência Regio-
nal Leste, que incluem o Lito-
ral do Paraná. A região está
contemplada no lote B da lici-
tação, com extensão total de
182,73 quilômetros, atenden-
do os municípios de Antonina,
Guaratuba, Matinhos, Morre-
tes e Pontal do Paraná. E em
evento de prestação de con-
tas e anúncio de investimen-
tos da Secretaria estadual de
Infraestrutura e Logística esta
semana, foi autorizada a lici-
tação do anteprojeto de dupli-
cação da PR-412 entre Guara-
tuba e a divisa com Santa Ca-
tarina (sentido Garuva). O edi-
tal foi publicado dia 31.
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A largura de uma ciclofaixa instala-
da em uma via de Pontal do Paraná, no
litoral do estado, chamou a atenção dos
usuários pela falta de segurança aos
ciclistas.

Em um dos trechos da faixa, o espa-
ço para as bicicletas vai se estreitan-
do, chegando a somente 40 centíme-
tros. Assista ao vídeo acima.

O trecho começa em Praia de Les-
te, onde há ciclovia (quando a faixa é
separada dos carros) mas, quando ter-
mina a ciclovia, os ciclistas são condu-
zidos para a ciclofaixa, que é pintada
no asfalto da avenida beira-mar. A obra
é recente.

A ciclofaixa é uma das modalidades
de via para bicicletas, considerada
mais simples de ser construída porque
usa estrutura viária que já existe, com
aplicação somente de uma pintura,
vermelha.

O problema, segundo os morado-
res, é que na região do balneário de
Guape, a ciclofaixa começa a estreitar,
chegando a 57 centímetros de espaço,
contando com a faixa branca.

"Pensei que fossem fazer uma coi-
sa decente, né. Que fosse ficar tran-
quilo para a gente pedalar, mas não",
reclama um morador.

"Fiquei horrorizado. Eu pensei co-
migo 'isso aqui não é uma ciclovia",

Ciclofaixa com 40 centímetros de espaço para
bicicletas gera reclamações, em Pontal do ParanáEspaço para circulação das bicicletas começa com largura correta, mas diminui com o trajeto,que é de 11 quilômetros; prefeitura alegou erro de execução por parte de empresa que fez a obra.
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Usuários reclamam de ciclofaixa estreita instalada em cidade do litoral do Paraná

afirmou outro usuário. O manual de si-
nalização de trânsito do Contran con-
tém uma recomendação de largura
mínima para a ciclofaixa: recomenda-
se para, quando há sentido único, a lar-
gura mínima de 1,50 metro, e para a de
sentido duplo, a largura de 2,50 m.

O texto recomenda a colocação da
ciclofaixa na lateral da pista.

 A Prefeitura de Pontal do Paraná
disse que o problema trata-se de um
erro da empreiteira que fez a execu-

ção da obra da ciclofaixa. Nesta sexta-
feira (8), o local estava em obras, com
roçada, e um caminhão da empresa
que fez a obra também foi ao local.

Após o questionamento, o municí-
pio informou ainda que o total de cus-
to já gasto com a pintura da ciclofaixa,
na primeira fase, foi de R$ 150 mil.

A segunda etapa prevê a constru-
ção de calçadas, onde a pista não tem
a largura suficiente.

Fonte: RPC

RETROSPECTIVA DE
PONTAL DO PARANÁ NA RPC

Infelizmente mais uma vez o municí-
pio de Pontal do Paraná é destaque na
RPC, mas por motivos que nos causam
vergonha de sermos pontalenses. Em
menos de 18 meses de gestão o atual
poder executivo e legislativo consegui-
ram aparecer em rede nacional.

A primeira aparição se deu devido a
mistura de pacientes em plena PANDE-
MIA DE COVID-19 onde paciente positi-
vados ou com suspeitas esperavam por
atendimento no mesmo ambiente que
pacientes com problemas comuns, onde
quem não estava contaminado pelo CO-
VID saia de com o vírus.

A segunda aparição foi devido a um
GOLPE de mais de MEIO MILHÃO aos co-
fres públicos devido a falta gerencia da
equipe técnica administrativa do Prefei-
to RUDÃO.

A terceira aparição foi a vez da câ-
mara de vereadores brilharem. O tema
foi o gasto com diárias (CURSOS) em ple-
na PANDEMIA, época de isolamento so-
cial, onde até as sessões da câmara eram
de forma remota, os caríssimos verea-
dores realizaram cursos presencias gas-
tando em diárias mas de 100 MIL reais.

 A quarta aparição foi a do dia 08/04
onde o tema foi a ciclofaixa que virou
piada, pois não seguem as normas de
segurança, onde a mesma foi feita ape-
nas com tinta e foi gasto a bagatela de
150 MIL reais para pintar a calçada e o
asfalto.

 O que dizer de uma gestão que não
tem demonstrado o mínimo respeito pelo
dinheiro público, que gasta de forma
desordenada, sem planejamento. Fica o
questionamento: essa atual gestão tem
como prioridade a população ou seus
bolsos?

Pontal do Paraná tem a ciclofaixa mais estreita do MUNDO



Litoral do Paraná - 1a Quinzena de Abril.2022
Ano 30 - nº 2536 Tribuna do Litoral

O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior lançou, nes-
ta quinta-feira (7), o edital de
licitação para revitalizar e am-
pliar a passarela que liga a Ilha
dos Valadares ao Centro de
Paranaguá, no Litoral do Esta-
do. O investimento na obra,
que vai melhorar a mobilida-
de dos moradores da ilha, é de
R$ 12,3 milhões. Deste total,
R$ 11,7 milhões foram repas-
sados a fundo perdido pela
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Urbano e de
Obras Públicas (Sedu), e a pre-
feitura entrou com uma con-
trapartida de R$ 615 mil.

Além disso, o governador
autorizou o repasse de R$ 3,4
milhões - R$ 3 milhões a fun-
do perdido e R$ 471 mil de
contrapartida - para o recape
asfáltico de vias urbanas do
município, somando R$ 15,7
milhões de recursos da Sedu.
Também assinou o contrato
para o início dos serviços de
reparo no Instituto Estadual
de Educação Doutor Caetano
Munhoz da Rocha e liberou R$
11,6 milhões para obras na
saúde, que incluem a amplia-
ção e reforma da Maternida-
de Maria de Lourdes Elias Nu-
nes e a construção do Ambu-
latório Médico de Especialida-
des (AME) do Litoral. Valada-
res é o maior bairro de Para-
naguá, onde vivem cerca de 30
mil pessoas, quase 20% da po-
pulação do município. Até ago-
ra, a ligação com o continente
é através da passarela e por
uma balsa, por onde é feita a

Investimento do Estado vai permitir tráfego de
veículos entre Ilha dos Valadares e ParanaguáO investimento na obra do maior bairro de Paranaguá, que vai melhorar a mobilidade dos moradores,é de R$ 12,3 milhões. O governador Ratinho Junior anunciou o recurso nesta quinta-feira.
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passagem de veículos. A estru-
tura ganhará uma nova estru-
tura para carros, e a parte já
existente continua com o aces-
so para pedestres e ciclistas.

A ampliação também vai
facilitar o acesso aos serviços
de saúde e de segurança, des-
tacou Ratinho Junior, pois am-
bulâncias e caminhões do Cor-
po de Bombeiros têm dificul-
dade de fazer a travessia rapi-
damente. "A população de
Valadares é maior que a maio-
ria das cidades do Paraná, e a
ilha não tinha uma travessia
adequada para o número de
pessoas que abriga", disse.

"Quando não há infraestru-
tura, a dificuldade não é ape-
nas no ir e vir da população,
mas também o acesso a servi-
ços, a entrada de uma ambu-
lância, da Defesa Civil. Toda a
assistência precisa ser pensa-
da", afirmou o governador.
"Não é uma necessidade de
agora, há 20 anos, 30 anos, que
as pessoas esperavam por essa
obra, que se soma a outros
grandes projetos do nosso go-
verno no Litoral".  O prefeito
Marcelo Roque explicou que
mesmo o funcionamento da
balsa é interrompido às vezes
por causa da variação da maré
e pelo assoreamento do Rio
Itiberê. "A Ilha dos Valadares
é o maior bairro que nós te-
mos em Paranaguá, e hoje tem
uma passarela que passa so-
mente pedestres e alguns car-
ros de serviços. Uma obra
como essa, de mais de R$ 12
milhões, que está saindo dos

cofres do governo, vai dar o
direito de ir e vir ao povo da
ilha", disse. "A ampliação é só
para veículos, e antiga conti-
nua para pedestres, bicicletas
e motos, então serão duas li-
nhas separadas", explicou. "É
um ganho muito grande para
os moradores da Ilha dos Va-
ladares que hoje têm que atra-
vessar com os veículos por uma
balsa, que também tem pro-
blemas mas que tem dia e hora
para acabar".

AMPLIAÇÃO
Além da restauração da es-

trutura existente, a parte ane-
xa, em concreto armado, terá
294 metros de extensão, co-
nectando a Ilha dos Valadares
ao Mercado Nilton Abel de
Lima. A licitação para a obra
está prevista para o dia 9 de
maio. "É um recurso que o go-
verno estadual repassa a fun-
do perdido para o município,
que fez o projeto e será res-
ponsável pela licitação que vai
contratar a empresa responsá-
vel pela obra", explicou o se-
cretário estadual do Desenvol-
vimento Urbano e Obras Pú-
blicas, Augustinho Zucchi. "O
projeto significa o resgate da
dignidade, a valorização e o
apoio do Estado à cidade de
Paranaguá. Além de Valadares,
outras comunidades do muni-
cípio são beneficiadas com
obras de infraestrutura".

Moradora da Ilha dos Vala-
dares há oito meses, Kath Pe-
reira da Silva, de 36 anos, tra-
balha com suporte de TI em

uma escola no Centro de Pa-
ranaguá e diariamente en-
frenta dificuldades para fazer
o trajeto até o trabalho. "É um
excelente bairro, eu adoro
morar aqui, mas o que dificul-
ta a moradia é a ponte, por-
que o fluxo de pessoas é gran-
de. Nessa semana, eu estava
atravessando com minha filha
de 4 anos e um carro ficou nos
apressando para descer mais
rápido. Então esse fluxo entre
carro, moto e pessoas dificul-
ta muito", disse.

RECAPE
Já as obras de recape asfál-

tico abrangem uma área de
29,4 mil metros quadrados e a
construção de 2,2 mil metros
quadrados de calçadas. Serão
modernizadas as ruas Athenas
(entre as ruas Lisboa e Lima),
Montevideo (entre Washing-
ton e Santiago), Lisboa (entre
Rosário e Athenas), Washing-
ton (entre Athenas e Monte-
video), Paris (entre Athenas e
Bento Munhoz da Rocha), Ci-
dade do México (entre Athe-
nas e Bento Munhoz da Rocha)
e a Alameda Coronel Elysio
Pereira (entre a Rua dos Expe-
dicionários e a Avenida Prefei-
to Dr. Roque Vernalha).

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
Maior colégio de Parana-

guá, o Instituto Estadual de
Educação Doutor Caetano Mu-
nhoz da Rocha atende 1.267
alunos dos anos finais do en-
sino fundamental, ensino mé-
dio e profissionalizante. O Ins-

tituto Paranaense de Desen-
volvimento Educacional desti-
na quase R$ 270 mil para as
obras reparos na área comple-
ta da cobertura do bloco prin-
cipal, substituição de telhas,
calhas, portas e janelas em
madeira. "É uma reforma. A
obra foi licitada, infelizmente
a empresa não iniciou as
obras. Tivemos que rescindir
o contrato, por isso essa de-
mora. Nós licitamos nova-
mente, outra empresa ga-
nhou, hoje estamos assinan-
do contrato para o avanço des-
sas obras que envolvem refor-
ma, telhado, porta, piso, ba-
nheiros", afirmou o diretor-
presidente da Fundepar, Mar-
celo Bueno. "Estamos inves-
tindo hoje, em Paranaguá,
mais de R$ 5 milhões, mas se
falar em todo o Núcleo de Edu-
cação, que envolve a região lito-
rânea, vai para mais de R$ 20 mi-
lhões nas cidades e nas ilhas".

PRESENÇAS
Participaram da solenidade

os secretários estaduais da
Saúde, César Neves; do De-
senvolvimento Sustentável e
Turismo, Everton Souza; o pre-
sidente da Portos do Paraná,
Luiz Fernando Garcia; os depu-
tados federais Sandro Alex e
Christiane Yared; os deputados
estaduais Márcio Nunes, Arta-
gão Júnior, Soldado Adriano
José, Alexandre Curi, Michele
Caputo Neto e Galo; e o presi-
dente da Câmara de Vereado-
res de Paranaguá, Fábio San-
tos.
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O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior confirmou
nesta segunda-feira (4) a mu-
dança no comando de seis se-
cretarias estaduais, além da
substituição de diretores-pre-
sidentes, superintendentes e
outros servidores. As altera-
ções levam em conta a legis-
lação eleitoral, que exige a
desincompatibilização de inte-
ressados no pleito de outubro
de função na administração
pública direta ou indireta.

Os novos secretários são
Louise da Costa e Silva Garni-
ca (Planejamento e Projetos
Estruturantes), ampliando a
participação das mulheres no
primeiro escalão da adminis-
tração estadual; Everton Sou-
za (Desenvolvimento Susten-
tável e Turismo); Elisandro Pi-
res Frigo (Administração e
Previdência); Fernando Furi-
atti (Infraestrutura e Logística);
César Neves (Saúde); e Rogé-
rio Carboni (Justiça, Família e

Com presença feminina, governador confirma
substituição de seis secretários de EstadoAs alterações levam em conta a legislação eleitoral, que exige a desincompatibilizaçãode interessados no pleito de outubro de função na administração pública direta ou indireta.
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Trabalho). Eles substituem,
respectivamente, Valdemar
Bernardo Jorge, Márcio Nu-
nes, Marcel Micheletto, San-
dro Alex, Beto Preto e Ney Le-
prevost.

"São mudanças que levam
em consideração a lei eleito-
ral. E praticamente todas as
trocas são por pessoas que já
estavam nas secretarias, co-
nhecem o trabalho muito de
perto, são parte da administra-
ção estadual há algum tempo.
Com isso, valorizamos a meri-
tocracia, o trabalho de quem
é técnico", afirmou Ratinho
Junior. "Reforçamos também a
presença da mulher no nosso
governo. A doutora Louise já
vinha fazendo um belíssimo
trabalho no Planejamento. Um
grande quadro que temos e
que agora ascende ao secre-
tariado".

Com a saída de Fernando
Furiatti para o comando da In-
fraestrutura e Logística, Ale-

xandre Castro Fernandes pas-
sa a ser diretor-geral do Depar-
tamento de Estradas de Roda-
gem do Paraná (DER/PR). Ele
atuava como diretor de Ope-
rações do órgão.

Também deixaram o Gover-
no do Estado Mauro Rocken-
bach (superintendente de Di-
álogo e Interação Social); Da-
niel V ilas Bôas (superinten-
dente de Relações Institucio-
nais); Marcelo Rangel (supe-
rintendente de Inovação); Ri-
cardo Maia (superintendente
de Apoio aos Municípios);
Marcus Tesserolli (diretor-ge-
ral da Paraná Edificações);
Cláudio Palozi (superinten-
dente da Paraná Educação); e
Luis Corti (diretor de Regula-
rização Fundiária da Cohapar).
Dois novos superintendentes
já foram confirmados: Fabia-
no Lazarino Antunes (Relações
Institucionais) e Roland Rodol-
fo Rutyna (Diálogo e Interação
Social).

VEJA QUEM SÃO OS NOVOS SECRETÁRIOS DE ESTADO:

LOUISE DA COSTA E SILVA GARNICA
(PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES)

A nova titular da pasta é advogada, formada pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná em 2001. Foi chefe de gabinete
da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes entre fe-
vereiro de 2019 e março de 2020 e, desde então, exercia o cargo
de diretora-geral. Foi, ainda, integrante do Conselho Estadual dos
Direitos da Mulher - CEDM/PR entre fevereiro e julho de 2019.

EVERTON SOUZA
(DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO)

Graduado em Geologia pela Universidade Federal do Paraná,
Everton Souza ocupava o cargo de diretor-presidente do Instituto
Água e Terra (IAT), vinculado à Sedest. Ele também possui especia-
lização em Traçadores Ambientais e em Gestão Municipal de Re-
cursos Hídricos.

ELISANDRO PIRES FRIGO (ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA)
Graduado em Engenharia pela Universidade Regional Integra-

da do Alto Uruguai e das Missões, com mestrado em Engenharia e
doutorado em Agronomia, Elisandro Pires Frigo era diretor-geral
da Seap. Também foi coordenador de Ensino Superior da Superin-
tendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Para-
ná (Seti) e diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte (Seed).

FERNANDO FURIATTI (INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA)
É graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de

Ponta Grossa (UEPG), com especialidade de Gestão Ambiental Ro-
doviária. Foi analista de infraestrutura e chefe da unidade local do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, além
de assessor do Ministério da Infraestrutura. Ocupava o cargo de
diretor-geral do DER/PR.

CÉSAR NEVES (SAÚDE)
Médico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Para-

ná (PUC-PR), é especialista em cirurgia geral e gastroenterologia
pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira,
além de pós-graduado em Endoscopia Digestiva, Medicina do Tra-
balho e Gestão Pública e Auditoria. Era chefe de gabinete da Sesa
desde 2019.

ROGÉRIO CARBONI (JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO)
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba

(2002), tem especialização em Direito Administrativo pelo UniCuri-
tiba. Foi diretor-geral da Casa Civil do Governo do Estado; conse-
lheiro de Administração do ParanaPrevidência; diretor administra-
tivo e financeiro do Detran/PR e coordenador das Juntas Adminis-
trativas de Recursos da Secretaria Municipal de Trânsito de Curiti-
ba. É membro do Iprade - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral
e da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/PR.

O QUE É O CONSELHO
DA COMUNIDADE?

O Conselho da Comunidade é
um dos órgãos da Execução Pe-
nal, regulado pela Lei 7.210, de
11/07/1984, - Lei de Execução Pe-
nal - representa a real possibili-
dade de intervir nas relações so-
ciais dentro e fora da prisão, tra-
zendo à tona a necessidade de
modificar o modelo de convivên-
cia individualizador, promovendo
a aproximação da comunidade
com a prisão e da prisão com a
comunidade, além de favorecer o
desvelamento e o enfrentamento
de esquemas que originam e re-
forçam a criminalidade, que se en-
contram no seio da própria soci-
edade.

AÇÕES
O Conselho da Comunidade da

Comarca de Pontal do Paraná é
bem atuante junto a sanar algu-
mas necessidades da comunida-
de prisional de Pontalense. Ações
estas sempre apoiadas e com aval

da Meritíssima Juíza Cristiane
Dias Bonfim da Comarca de Pon-
tal do Paraná. Agora para o mês
de abril estão previstas duas
ações. A primeira juntamente com
a ONG ECO LOCAL. Será realizado
no dia 24 de abril (DOMINGO)

com início as 09h até às 11h da
manhã, no Balneário de Pontal do
Sul onde ocorrerá um mutirão de
limpeza nas areias das praias.
Essa atividade tem o objetivo de
utilizar os reeducandos que pre-
cisam cumprir a pena de presta-

ção de serviços, e da mesma for-
ma, conscientizar a sociedade
sobre a importância da preserva-
ção ambiental, sendo que toda so-
ciedade está convidada a partici-
par dessa ação". A ONG ECO LO-
CAL atua em três frentes principais

que são a educação ambiental,
ações ambientais e gerenciamen-
to de resíduos.  A segunda ação é
a implantação do projeto "Cons-
telação Familiar" que como obje-
tivo melhorar as relações dos re-
educandos e suas famílias.

Conselho da Comunidade de Pontal do Paraná realiza ações em prol da sociedade
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Com 15 regiões turísticas
cadastradas e reconhecidas, o
Paraná possui 210 cidades no
novo Mapa do Turismo Brasi-
leiro, divulgado pelo Ministé-
rio do Turismo. Isso quer dizer
que 52% dos municípios do
Estado estão dentro do radar
nacional.

O Mapa é um instrumento
que reúne municípios que
adotam o turismo como estra-
tégia de desenvolvimento e
identifica necessidades de in-
vestimentos e de ações para a
promoção do setor em cada
região. No Brasil, são 2.542 ci-
dades distribuídas em 322 re-
giões turísticas. Ou seja, o Pa-
raná tem 8% das cidades do
estudo. "Integrar o Mapa do
Turismo Brasileiro é impres-

Paraná integra novo mapa do Ministério do
Turismo com 210 cidades e 15 regiões turísticasO número representa 52% dos municípios do Estado dentro do radar nacional e 8% do recorte nacional.O Mapa é um instrumento que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimentoe identifica necessidades de investimentos e de ações para a promoção do setor em cada região.
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Paraná integra novo mapa do Ministério do Turismo com 210 cidades e 15 regiões
turísticas - Na foto, o Rio Paraná. no município Porto Rico, Noroeste do Estado

cindível para ficar em conso-
nância com os princípios da Po-
lítica Nacional de Turismo e,
assim, estar apto à captação de
recursos do governo federal,
o que nos auxilia a profissio-
nalizar a gestão turística, além
de estruturar e promover os
destinos paranaenses", desta-
cou o secretário do Desenvol-
vimento Sustentável e do Tu-
rismo, Everton Souza.

Segundo o diretor-presi-
dente da Paraná Turismo, Ira-
puan Cortes, a atividade turís-
tica vem se destacando, nos
últimos anos, no crescimento
e desenvolvimento da econo-
mia regional. "A Paraná Turis-
mo entende como importan-
tíssima a regionalização do tu-
rismo e por isso sensibilizou e

incentivou os municípios atra-
vés das IGRs, transformando-
os em atores turísticos e for-
talecendo o turismo regional
do Estado", disse.

CADASTRO
Para se cadastrar, os muni-

cípios precisam atender aos
critérios estabelecidos na
Portaria Federal nº 41/2021.
Um deles é possuir um órgão
responsável pelo setor turís-
tico e orçamento definido para
investimentos. Também é ne-
cessário que as empresas e
trabalhadores estejam regis-
trados no Cadastur, a fim de
certificar ao turista que o ser-
viço é regularizado e confiável.

Além disso, o município
precisa comprovar a existên-

cia de um Conselho Municipal
de Turismo ativo e ter assina-
do um Termo de Compromis-
so com o Programa de Regio-
nalização do Turismo (PRT).
Por fim, as administrações pú-
blicas devem comprovar a
existência de uma instância de
governança regional no turis-
mo, que pode ser conselho,
associação, fórum ou comitê.

Ao longo de 2021, a Paraná
Turismo, em parceira com as
Instâncias de Governança Re-
gionais (IGRs), realizou reuni-
ões presenciais e virtuais com
as 15 regiões turísticas para
sensibilizar sobre a importân-
cia do Mapa do Turismo Brasi-
leiro.

A ação vem ao encontro
com a política de retomada do

turismo do Governo do Esta-
do. "Os encontros visam o for-
talecimento da regionalização
do turismo, além de tirar dú-
vidas e orientar os gestores
regionais quanto ao processo
de submissão das informações
no Sistema de Informações do
Mapa do Turismo Brasileiro
(SISMapa)", ressaltou Cortes.

Os municípios que não fo-
ram incluídos nesta primeira
etapa ainda podem ajustar
procedimentos ou comple-
mentar informações e integrar
o Mapa do Turismo Brasileiro,
que passou a ser contínuo. O
Mapa anterior se referia ao
período de 2019-2021. Agora,
após a inclusão, o cadastra-
mento do município tem vali-
dade de um ano.
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Aconteceu na noite da úl-
tima sexta-feira (1.º) um jan-
tar promovido pelo PROVO-
PAR Matinhos - presidido pela
primeira-dama Regina Viana.
O evento fez parte da ação
Mulheres Criando e Recrian-
do, e que teve objetivo de
unir as mulheres para divulgar
o voluntariado, além de falar
da importância de se doar.

 "Agradecimentos a todas
que participaram de uma for-
ma ou de outra. Não seria pos-
sível a Alegria e a qualidade da
Ação se não tivesse a Compa-
nhia de pessoas que radiaram
positividade", disse a direto-
ra de Assistência Social, Már-
cia Ramos Waess.

Durante o evento, houve
sorteio de prêmios doados por
voluntários. "A presidente do
PROVOPAR Matinhos, Regina
Viana, agradece os prêmios
recebidos dos amigos e volun-
tários, que foram sorteados
para as mulheres que partici-
param do jantar", completou
Márcia.

A ação Mulheres Criando e
Recriando tem o objetivo de
alcançar mulheres com um

Jantar promovido pela PROVOPAR às integrantes
da ação Mulheres Criando e Recriando

olhar para a criação, transfor-
mando pequenas coisas em

grandes coisas. A Secretaria de
Assistência Social e o PROVO-

PAR Matinhos convidam mu-
lheres que queiram ajudar a

fortalecer outras mulheres a
fazer parte dessa ação.
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CULINÁRIA

INGREDIENTES
- 1 kg de cação em postas
- 3 colheres (sopa) de

azeite de oliva
- 3 cebolas brancas em

rodelas
- 3 cebolas brancas em

rodelas
- 2 tomates em cubos

grandes
- 1 pimentão amarelo em

rodelas
- 1 pimentão verde em

rodelas
- 1 pimenta dedo-de-

moça picada
- 1 colher (sopa) de chei-

ro-verde
- 1 colher (sopa) de coen-

tro (opcional)
- 1 limão siciliano
- 2 dentes de alho pica-

dos
- 1 garrafa de leite de

coco
- 4 colheres (sopa) de

azeite de dendê
- sal a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque as postas de

cação em um refratário,
tempere com o suco do li-
mão, sal e deixe marinar de
5 a 10 minutos

Esquente uma panela
com o azeite de oliva e re-
fogue a cebola, o alho e os
pimentões, adicione o lei-
te de coco, os tomates e
deixe cozinhar por 3 minu-
tos. Acrescente as postas
de cação e o restante dos
ingredientes, deixe cozi-
nhar por mais 6 minutos
com a tampa semiaberta e
sirva.

DISQUE
ANÚNCIOS:
NÓS VAMOS
ATÉ VOCÊ

(41) 98901-7124
CLARO
WHATS

(41) 99696-8905
TIM

Moqueca
de Cação A Prefeitura de Morretes

em parceria com o Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem do Paraná (DER-PR) assi-
nou um convênio para recupe-
ração estrutural da ponte me-
tálica sobre o Rio Nhundiaqua-
ra, na PR-411, no distrito do
Porto de Cima.

O DER-PR iniciou a licita-
ção, e o edital prevê a limpe-
za, tratamento, reforço e pin-
tura da estrutura metálica da
ponte e a execução de um
novo tabuleiro composto por
grade metálica.

Em ambos os encontros da
ponte serão executadas novas
lajes de transferência em con-
creto armado e a implantação
de novos dispositivos de dre-
nagem. Será revisada também
as estruturas de concreto da
ponte, a remoção da vegeta-
ção que se projeta sobre a pas-
sarela e será implantada nova
sinalização viária e dispositi-
vos de segurança.

A formalização do Convê-
nio veio após a Prefeitura de
Morretes solicitar ao DER-PR a
inspeção da Ponte Metálica.
Após a constatação de proble-

Prefeitura de Morretes em conjunto com o DER-PR
visam melhorias  na ponte metálica do Porto de Cima

mas estruturais que podiam
colocar em risco os veículos e
pedestres fez-se necessário a
urgência do projeto.

O Convênio também con-
templa a implantação da sina-
lização viária referente a res-
trição do tráfego de veículos
pesados de até 3,0 toneladas.
Esta restrição servirá para
manter o fluxo de veículos dos

moradores locais, bem como
do tráfego e segurança de tu-
ristas e usuários da região.

A Rodovia PR-411 é uma
estrada importantíssima per-
tencente ao governo do esta-
do e uma das principais liga-
ções de Curitiba com o litoral
do Paraná e o principal acesso
à localidade de Porto de Cima.
Região que oferece inúmeras

atrações turísticas e esporti-
vas, como canoagem, pesca e
boia-cross, com pousadas e
acampamentos a beira do Rio
Nhundiaquara.

O prazo da obra está pre-
visto para 90 dias após assina-
tura de contrato e a emissão
de ordem de serviço.

"Realizamos uma inspeção
completa da estrutura da pon-
te no final do ano passado, e
agora estamos contratando as
melhorias necessárias. Todos
os elementos metálicos em
não conformidade serão tra-
tados e receberão chapas de
reforço, e o antigo tabuleiro
de concreto será substituído
por um novo tabuleiro de gra-
dil metálico, capaz de susten-
tar os veículos que transitam
na rodovia e preservando a
estrutura da ponte", explica o
Diretor-Geral do DER/PR, Fer-
nando Furiatti." A ponte de
treliça metálica tem 61,2 me-
tros de comprimento e 5,81
metros de largura. Conta com
uma pista de rolamento de
2,80 metros e passeios em
ambos os lados, com 0,90 cen-
tímetros de largura.

Projetos de organizações
sociais aprovados pelos con-
selhos estaduais dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente (Cedca) e dos Direitos
do Idoso (Cedi) e o projeto
"Parque Acessível", do De-
partamento Estadual de Po-
líticas da Pessoa com Defici-
ência, podem receber recur-
sos da Dedução de Imposto
de Renda. O prazo para doar
vai até o dia 31 de maio.

No caso dos conselhos, os
fundos responsáveis pelas
políticas dessas áreas po-
dem receber até 1% sobre o
lucro real no caso de pesso-
as jurídicas e até 6% para
pessoas físicas. Para acom-
panhar os projetos cadastra-
dos no Banco de Projetos da
Secretaria de Justiça, Famí-
lia e Trabalho basta acessar
os sites do Cedca e do Cedi.

Podem se habilitar à cap-
tação na Secretaria as Orga-
nizações da Sociedade Civil

Doação de Imposto de Renda pode beneficiar
crianças, idosos e pessoas com deficiênciaProjetos de organizações sociais aprovados pelos conselhos estaduais dos Direitos da Criançae do Adolescente (Cedca) e dos Direitos do Idoso (Cedi) e o projeto "Parque Acessível",do Departamento Estadual de Políticas da Pessoa com Deficiência, podem receber recursos.
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Doação de Imposto de Renda pode beneficiar crianças,
idosos e pessoas com deficiência

e órgãos da Administração Pú-
blica Direta e Indireta que
executam ações voltadas à ga-
rantia dos direitos da criança,
adolescentes e suas famílias
ou para idosos, visando a efe-
tivação dos direitos previstos
no Estatuto da Criança e do

Adolescente e também do Es-
tatuto do Idoso. Todas as pro-
postas ficarão aptas à captação
de recursos pelo período de
dois anos, contados da data de
sua inclusão, podendo ser
prorrogado uma única vez e
por igual prazo.

Os projetos englobam,
por exemplo, ações do Hos-
pital Angelina Caron, Hospi-
tal Pequeno Príncipe, Centro
de Convivência Arte e Vida
e Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de Goi-
oerê.

No caso do Parque Aces-
sível, toda pessoa física ou
jurídica pode doar parte do
seu Imposto de Renda como
"doações no ato da declara-
ção" e "na própria declara-
ção". O valor total para a exe-
cução desse projeto é de R$
943.875,90.

Ele consiste na implanta-
ção de kits de brinquedos
acessíveis em parques públi-
cos, permitindo assim a in-
tegração entre crianças com
e sem deficiência. Cada kit
tem um carrossel apropria-
do, uma balança acessível e
uma gangorra adaptada. To-
dos os brinquedos possibili-
tam a inclusão.
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No Dia Mundial dos Ani-
mais de Rua, comemorado
nesta segunda-feira, 4 de
abril, a Portos do Paraná pro-
move a campanha #meadota,
que busca encontrar um lar
para cães e gatos abandona-
dos. A ação faz parte do proje-
to Porto Cidade e acontece em
parceria com a prefeitura de
Paranaguá, através do setor
veterinário da Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente
(Semma).

Hoje, mais de 100 animais,
entre cães e gatos, esperam
por adoção na Semma de Pa-
ranaguá. Para agendar visita e
conhecê-los, basta ligar para o
(41) 3420-6141. Os interessa-
dos devem apresentar RG e
CPF, comprovante de residên-
cia, guia ou caixa para o trans-
porte seguro dos bichinhos.
Os animais adultos são doados
castrados e os filhotes têm
castração garantida pela pre-
feitura, ao atingirem a idade e
peso ideal. "A ideia é usar os
canais de comunicação para
divulgar a importância da guar-
da responsável, do não aban-
dono e do cuidado com os ani-
mais domésticos", explica João
Paulo Santana, diretor de
Meio Ambiente da Portos do

Portos do Paraná promove campanha
para incentivar adoção de animais de ruaAção faz parte do projeto Porto Cidade, marca o Dia Mundial dos Animais de Rua e acontece em parceriacom a Secretaria do Meio Ambiente de Paranaguá. Mais de 100 gatos e cães estão disponíveis para adoção.
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Portos do Paraná promove campanha #meadota no Dia Mundial dos Animais de Rua

Paraná. "A integração entre o
porto e os assuntos que envol-
vem a comunidade são funda-
mentais para que as pessoas
percebam o quanto a ativida-
de portuária está presente no
dia a dia de todos. Em Parana-
guá, o Porto Cidade leva temas
de educação ambiental, men-
salmente, aos bairros parnan-
guaras. Faremos o mesmo
também em Antonina, com
ação no próximo dia 19", infor-

ma Santana. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS), estima-se que mais de
30 milhões de cães e gatos es-
tão em situação de abandono
no Brasil, mesmo que abando-
nar ou maltratar animais seja
considerado crime previsto na
Lei Federal nº 9.605/98.

GUARDA RESPONSÁVEL
Quem compra ou adota um

animal de estimação assume

responsabilidade sobre ele
durante toda sua vida. Portan-
to, antes de se decidir pela
adoção, alguns pontos devem
ser avaliados. É preciso procu-
rar saber o tempo de vida mé-
dio do animal e suas caracte-
rísticas físicas e comportamen-
tais. Confira se existe espaço
físico necessário para ele viver
confortavelmente e avalie
suas condições econômicas
para prover alimentação e as-

sistência médica veterinária
adequada. Pense também
que é necessário possuir tem-
po disponível para convívio
com seu novo amigo.

Segundo a diretora do de-
partamento veterinário da
Semma de Paranaguá, Thaba-
ta Nicetto, ao adotar um ani-
mal de rua, a pessoa contribui
também com a cidade. "Ani-
mais de rua rasgam lixo, aca-
bam espalhando restos de co-
mida, que atraem baratas,
moscas, ratos e outros animais
nocivos. Recipientes plásticos
carregados por eles, podem
depois virar foco de mosqui-
tos da dengue quando acumu-
larem água. Isso sem falarmos
em pulgas, carrapatos, bicho
geográfico, além de outras zo-
onoses", explica.

SOBRE A DATA
Em 4 de abril de 2010, acon-

teceu a Primeira Conferência
Holandesa de Animais de Rua,
quando diversas organizações
responsáveis pelo cuidado e
proteção dos animais se reu-
niram para discutir sobre o as-
sunto. A ideia é essa lembran-
ça gere uma reflexão sobre a
situação em que muitos ani-
mais de rua vivem.

Na manhã da quarta-feira
(06), a Portos do Paraná re-
cebeu os membros da nova
diretoria da Paranaguá Pi-
lots, empresa responsável
pelos serviços de praticagem
no Estado. Em terceira pas-
sagem pela gestão, como di-
retor-presidente, o prático
Júlio Verner Nadolny reassu-
me com agenda positiva em
prol do desenvolvimento
econômico, mantendo a se-
gurança da navegação na re-
gião.

Junto com o presidente,
o novo diretor administrati-
vo, Victor Hector Demaison,
e o prático Sandro Régis Fra-
ga de Aragão, que segue
como diretor financeiro, fo-
ram recebidos pelo diretor-
presidente da Portos do Pa-
raná, Luiz Fernando Garcia;
diretor de Operações, Luiz
Teixeira da Silva Júnior; dire-
tor de Engenharia e Manu-

Portos do Paraná recebe nova
diretoria da Praticagem no Estado
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NÁ namento, de muito trabalho
conjunto, diálogo e colabo-
ração, que conquistamos nos
últimos anos com a Pratica-
gem", afirma.

Com 25 anos de atuação
como prático no Paraná -
após um ano e meio de trei-
namento - Nadolny já foi
presidente da Paranaguá Pi-
lots em outras duas ocasiões:
de 2010 a 2012 e de 2017 a
2019. A gestão é de dois
anos.

"Temos muita, realmen-
te, muita coisa para analisar,
muitos desafios. Nosso ob-
jetivo primordial segue sen-
do manter a segurança da
navegação. Porém, sabemos
da necessidade de desenvol-
vimento do Porto e isso não
pretendemos impedir, ape-
nas conciliar a necessidade
econômica à segurança", de-
clara o diretor-presidente da
Praticagem no Paraná.

tenção, André Cassanti Neto;
pelo gerente de Engenharia
Marítima, Marcell Guther Vi-
llatore; e pelo superintenden-

te de Governança, Carlos Ei-
dam de Assis. Como lembra
Garcia, são muitas obras de in-
fraestrutura marítima em an-

damento nos Portos do Para-
ná. "O desafio é grande, mas
estamos dispostos a seguir
mantendo esse bom relacio-
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PARABÉNS ANIVERSARIANTES
DE ABRIL

MARCIA REGINA
DIA 05 DE ABRIL

MAGALI CAMPANHOLI
DIA 03 DE ABRIL

ALISSON BATISTA
DIA 02 DE ABRIL

ELISANE ZANELATO
DIA 02 DE ABRIL

SILNEIA VALTER
DIA 08 DE ABRIL

MIRIAM SILVA
DIA 08 DE ABRIL

JANAINA ALVES
DIA 13 DE ABRIL

DEBORA DOMINGUES
DIA 11 DE ABRIL
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O sorteio do programa Nota Paraná do
mês de abril contemplou 40 consumidores
com prêmios de R$ 10 mil, além dos princi-
pais, de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil. O
sorteio foi na quinta-feira (7).

As cidades dos ganhadores são Assis
Chateaubriand, Curitiba, Guarapuava, Foz
do Iguaçu, Cascavel, Bituruna, Araucária,
Marialva, Itaguajé, Maringá, Francisco Bel-
trão, Ponta Grossa, Palotina, Abatia, Irati,
Cascavel, São José dos Pinhais, Colombo,
Chopinzinho e Santa Terezinha de Itaipu.

Para conferir se foi contemplado o con-
tribuinte deve acessar seu cadastro no Nota
Paraná, por meio do site ou aplicativo, e
conferir se possui bilhetes premiados ou
créditos do Paraná Pay, na aba "Turismo".
A coordenação do programa também entra
em contato com os premiados.

Neste mês, os dois prêmios de maior
valor saíram para contribuintes de Cambé
e de Maringá.

PROGRAMA
Criado pelo Governo do Estado e opera-

cionalizado pela Secretaria da Fazenda, o
Nota Paraná devolve parte do ICMS pago
pelo contribuinte nas compras a varejo
através dos créditos, além de sorteios men-
sais.

Por meio dos sorteios, distribuiu neste
mês R$ 5 milhões entre consumidores que
solicitam CPF na nota e para entidades que
cadastram o CNPJ no programa ou recebe-
ram doações de notas fiscais.

Já são mais de 1,5 mil instituições soci-
ais cadastradas nas áreas de assistência
social, cultura, proteção animal, esporte e
saúde. Além de receber os créditos do ICMS

40 contribuintes receberam prêmios
de R$ 10 mil do Nota Paraná em abrilAlém dos prêmios maiores, de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil,valores de R$ 10 mil também saem todo mês.  Programa doGoverno do Estado contempla, ainda, instituições sociais.

das notas fiscais doadas, elas também po-
dem ser premiadas nos sorteios mensais.

A doação de notas fiscais às entidades
é também importante para a continuidade
dos trabalhos sociais. Para ajudar as ins-
tituições o cidadão pode doar as notas fis-
cais nas quais não informa seu CPF. Assim,
os bilhetes para concorrer aos sorteios do
programa, concedidos de acordo com as
compras realizadas, vão para a instituição,
que terá mais chances de ser contemplada.

As entidades, além de concorrerem aos
sorteios mensais de R$ 20 mil e R$ 100 (que
são cumulativos) recebem, também, os cré-
ditos que são liberados mensalmente.

PARANÁ PAY
Outros R$ 800 mil foram sorteados en-

tre os contribuintes que se credenciaram
no Paraná Pay - programa que faz parte do
Nota Paraná e que sorteia prêmios de R$
100,00 todo mês, para consumo em esta-
belecimentos credenciados ligados à área
do turismo.

COMO PARTICIPAR
Para se cadastrar no Nota Paraná é só

acessar o site www.notaparana.pr.gov.br,
clicar na opção "cadastre-se" e preencher
os dados pessoais, como CPF, data de nas-
cimento, nome completo, CEP e endereço
para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná
Pay é necessário estar cadastrado no Nota
Paraná e ter manifestado concordância com
os termos de uso dos créditos e prêmios.
Para aderir, basta acessar o perfil de usuá-
rio no site ou no aplicativo e clicar em con-
cordar.

A Prefeitura de Paranaguá,
por meio da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, (Secultur),
recebeu do Ministério do Turismo,
certificados do Mapa de Turismo
Brasileiro.

Vale destacar que este mapa
é um instrumento que está inse-
rido no Programa de Regionali-
zação do Turismo, que visa tra-
balhar com as políticas públicas
para o desenvolvimento do setor.

A Secultur tem atuado em
conjunto com a Adetur Litoral -
Instância de Governança para
que o município fosse inserido no

A Secretaria Municipal de
Assistência Social em parceria
com a Secretaria Municipal de
Saúde, disponibiliza através
dos programas SCFV e Acade-
mia da Saúde, atividades
como circuitos funcionais,
alongamentos, caminhadas
dentre outros exercícios pro-
postos para a população adul-
ta e de melhor idade, visando
mais qualidade de vida atra-
vés dos exercícios físicos, pro-
porcionando fortalecimento
muscular, e melhorias no coti-
diano dos participantes.

Para adultos acima de 30
anos, além de melhorias na

Prefeitura de Antonina disponibiliza atividades
físicas para adultos e a melhor idade

qualidade de vida, o SCFV ob-
jetiva também fortalecer vín-
culos familiares e comunitári-
os, desenvolvendo ações
complementares, asseguran-
do espaços de referência para
o convívio grupal, comunitário
e social e relações de afetivi-
dade, solidariedade e encon-
tros intergeracionais de modo
a desenvolver a sua convivên-
cia familiar e comunitária.

As aulas são ministradas
pela profissional Thais Salga-
do de Oliveira, junto a Acade-
mia de Saúde na nova quadra
nos horários de 10h/ 14h/
18:10h e 19:10h.

Paranaguá recebe certificado do Mapa do Turismo BrasileiroA Secultur tem trabalhado para fomentar a cultura e o turismo em Paranaguá.
Mapa, e neste ano foi um proces-
so com mais complexidade,
pois foi exigido uma compro-
vação maior dos trabalhos que
vêm sendo realizados pelas cida-
des.

O Ministério do Turismo está
definindo através do mapa, as
áreas que os governos municipais
devem trabalhar e ainda há a
oferta de qualificações tanto do
órgão federal quanto da Paraná
Turismo e Instância de Governan-
ça Regional (Adetur Litotal), fa-
zendo com que os municípios
também tenham maior visibilida-

de em sites e materiais e apoio
técnico.

"Paranaguá está trabalhando
em parceria com a Instância de
Governança Regional - Adetur Li-
toral e mais uma vez entrou no
Mapa do Turismo e estamos posi-
cionados como um dos seis muni-
cípios do litoral do Estado, com
mais visibilidade no Mapa de Tu-
rismo, pois estamos trabalhando
de forma organizada as politicas
publica para desenvolvimento do
setor", explica Maria Plahtyn,
secretária de Cultura e Turismo.

 Jornalista: Suzane Cicarello
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A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) prendeu dois homens,
de 21 e 31 anos, suspeitos de
estelionato em uma pousada
em Matinhos, no Litoral do Es-
tado. Um dos homens, que se
identificava como policial ci-
vil de Joinville, é suspeito de
aplicar golpes em São Paulo e

Polícia Civil prende
homem que se passava por
policial civil em Matinhos
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O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná
(DER/PR) informa que, em vir-
tude dos serviços de manuten-
ção nas embarcações e nos
atracadouros, fica restrito o
tráfego de veículos pesados

Ferry boat de Guaratuba terá
restrição de veículos pesadosMedida visa evitar a formação de filas excessivaspara a compra de bilhetes, enquanto manutençõesem embarcações e atracadouros estão em andamento.

com mais de três eixos e/ou
superior a 14 metros na traves-
sia da Baía de Guaratuba das
06h às 22h, com exceção do
transporte coletivo de passa-
geiros e veículos prestadores
de serviços públicos. Essa me-
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dida visa evitar a formação de
filas excessivas para a compra do
bilhete de embarque. A restrição
iníciou dia 8, permanecendo
em vigor até que sejam resta-
belecidas as condições de ope-
racionalidade da travessia.

em Curitiba. No quarto em
que os indivíduos estavam
hospedados foi localizado e
apreendido um simulacro de
arma de fogo, uma capa de
colete balístico, uma máquina
de cartão, um cartão de banco
com nome de outra pessoa e
R$ 4 mil.
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meio da diretoria de Meio
Ambiente, reformulou a es-
tratégica do seu Programa de
Educação Ambiental (PEA). A
nova proposta leva às 15 co-
munidades que estão nas áre-
as de abrangência dos portos
de Paranaguá e Antonina os
princípios e ética da permacul-
tura - que é cuidar das pesso-
as, cuidar do planeta e a parti-
lha justa da distribuição dos
excedentes.

Segundo o diretor de Meio
Ambiente da Portos do Para-
ná, João Paulo Santana, a mo-
dificação na abordagem do
PEA junto às comunidades
atende uma demanda do Ins-
tituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) para
que o programa fosse além da
parte teórica em sala de aula.
"Pensamos então em um Pro-
grama de Educação Ambiental
voltado para fora da sala de
aula, com mais prática que te-
oria. Dentro dessa estratégia
trouxemos as práticas e prin-
cípios da permacultura", expli-
ca.

Na nova estruturação, o
programa conta com cinco li-
nhas de atuação: fortaleci-
mento da pesca artesanal, for-
talecimento das associações,
saneamento básico, apoio ao

público jovem, turismo e cul-
tura socioambiental. Todos
estão conectados com a per-
macultura. "A partir disso, de-
senvolvemos várias pequenas
ações que nos permitem re-
solver problemas que perce-
bemos dentro das comunida-
des", avalia.

Segundo Santana, muitas
dessas ações traçadas já acon-
tecem na prática. "São os sis-
temas alternativos de esgo-
tos, a preservação de nascen-
tes no modelo caxambu, o
Selo Verde para pousadas na

Ilha do Mel, a capacitação dos
jovens, os ensinamentos de
compostagem, a conscientiza-
ção sobre os cuidados com os
manguezais, entre outros",
explica.

PRÁTICA
Na parte da "Partilha Cons-

ciente" do PEA, enquadram-se
ações de promoção da pesca
artesanal e do incentivo e va-
lorização do consumo dos pes-
cados da região. Para "Cuidar
de Pessoas", cinco ações estão
programadas. A realização de

um grande fórum de articula-
ção entre associações de pes-
cadores e moradores da baía
de Paranaguá e Antonina, a
construção participativa de um
plano de gestão ambiental e
territorial das baías, o apoio na
gestão e atuação das associa-
ções de catadores de reciclá-
veis das duas cidades, a forma-
ção de novas lideranças para
atuar junto às associações lo-
cais e a formação básica e bus-
ca por alternativas de renda
para os jovens das comunida-
des pesqueiras. Quando o as-

sunto é "Cuidar da Terra", o
foco está nas ilhas, saneamen-
to ecológico e compostagem.
Paralelamente, trabalha-se a
valorização cultural, a segre-
gação adequada dos resíduos
e um conjunto de ações que
visa defender e conscientizar
as comunidades sobre a im-
portância dos manguezais.

O diretor da Portos do Pa-
raná diz, ainda, que o novo
PEA faz a comunidade se sen-
tir parte prática do programa,
uma vez que é o público-alvo
da iniciativa. "São eles que tra-
zem o problema, daí traçamos
as estratégias em conjunto
para de forma prática resolver
a questão", explica.

PEA
O Programa de Educação

Ambiental da Portos do Para-
ná é requisito do licenciamen-
to ambiental conduzido pelo
Ibama e atua diretamente jun-
to a 15 comunidades das baías
de Paranaguá e Antonina, que
estão localizadas nas áreas de
influência dos portos parana-
enses. As ações desenvolvi-
das pelo programa estão ali-
nhadas aos 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentá-
vel, do Pacto Global da Orga-
nização das Nações Unidas, do
qual a Portos do Paraná é sig-
natária.

Programa de educação ambiental da Portos
do Paraná quer expandir noção de permaculturaNova estruturação do programa abrange fortalecimento da pesca artesanal e das associações,saneamento básico, apoio ao público jovem, turismo e cultura socioambiental.
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A Portos do Paraná leiloou
uma área na semana passada
por R$ 30 milhões. A FTS Parti-
cipações Societárias S/A arre-
matou a área PAR32, de carga
geral. Antes e depois da dis-
puta na Bolsa de Valores, no
entanto, há um longo caminho
até a assinatura do contrato e
início da operação, que deve
começar daqui a dois ou três
meses, segundo a expectati-
va da empresa pública.

Tudo começou com a ela-
boração do estudo para verifi-
car a viabilidade técnica, fi-
nanceira e ambiental da con-
cessão. Na sequência, após
verificação da área técnica da
Portos do Paraná e aprovação,
foram feitas as minutas do
edital e do contrato, com ofi-
cialização do poder público
municipal (Prefeitura de Para-
naguá) e da Receita Federal,
com a validação da Agência
Nacional de Transportes Aqua-
viários (Antaq).

A fase seguinte foi a de au-
diência e consulta públicas e
eventuais melhorias nos estu-
dos e minutas. Uma vez apro-
vado, o processo seguiu com
o encaminhamento dos docu-
mentos para os tribunais de
contas da União e Estado.

Com o acórdão dos órgãos
fiscalizadores, foi publicado o
edital de licitação da área. Essa
é a fase externa do processo.
Ou seja, o leilão em si come-
çou dias antes da data propri-
amente definida para a dispu-
ta.

Após leilão, concessão da área no Porto de
Paranaguá deve ser concluída em até 90 diasAntes e depois da disputa na Bolsa de Valores, no entanto, há um longo caminho até a assinatura do contratoe início da operação. A Portos do Paraná leiloou uma área na semana passada por R$ 30 milhões.
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Processo de licitação da área no Porto de Paranaguá segue rito burocrático até a assinatura do contrato

Os interessados entrega-
ram as propostas e a Comissão
de Licitação de Áreas Portuá-
rias (CLAP) da Portos do Para-
ná avaliou a aptidão. O leilão,
então, aconteceu apenas com
as classificadas. Ele foi por
maior outorga e partiu de um
lance mínimo de R$ 1. No viva
voz, a Teapar ofertou R$ 25
milhões pela área, valor cober-
to pelo lance de R$ 30 milhões
da FTS Participações.

 "O leilão foi um sucesso e
esse fato, por si, demonstra ao
mercado o trabalho íntegro e
transparente que a Portos do
Paraná entrega ao setor", ava-
lia Rossano Reolon, gerente
de Arrendamentos da Portos
do Paraná e membro da Co-
missão.

Segundo ele, a concorrên-
cia de mais de uma interessa-

da enobrece o trabalho reali-
zado ao longo destes dois úl-
timos anos, prazo de prepara-
ção que teve seu êxito na ba-
tida do martelo. Ainda segun-
do o representante da CLAP, o
valor superou as expectativas
e, por outro lado, também ra-
tifica o interesse do mercado
privado no Porto de Parana-
guá, que se mantém como
destaque do setor portuário
nacional.

Agora, depois que o grupo
vencedor do leilão entregar os
documentos do envelope 3,
no próximo dia 11, a CLAP di-
vulga a ata e começam a cor-
rer novos prazos, disponíveis
no estudo completo, no site
da Portos do Paraná.

Concluídas todas as etapas
da licitação, o próximo passo
é a transição da atual arrenda-

tária para o novo grupo que
assume a área. Inicialmente é
preciso haver a homologação
do objeto leiloado. Na sequ-
ência, a Gerência de Arrenda-
mentos deve seguir o rito da
assinatura do contrato.

Somente após cumpridos
esses requisitos pré-contratu-
ais é que pode haver ocupa-
ção pela atual vencedora do
leilão. Esses detalhes estão
disponíveis na Seção III - Volu-
me 3 - da habilitação do edi-
tal. "É bom frisar que esses
requisitos são obrigatórios e
vinculativos. A nossa expecta-
tiva é que entre 60 e 90 dias já
estejamos com o contrato ce-
lebrado e já tenhamos autori-
zado o início dos trâmites de
assunção da área e obras,
como descrito no edital", com-
pleta Reolon.

ATORES DO PROCESSO
Na Portos do Paraná, o pro-

cesso de concessão é gerido
pela Gerência de Arrendamen-
tos, com auxílio das diretorias
de Engenharia, Operações,
Ambiental, Administrativa Fi-
nanceira e Jurídica, além de
envolver diretamente a presi-
dência e a comunicação para
garantir a transparência do
processo.

Externamente, os estudos
e o processo passam pela Em-
presa de Planejamento e Lo-
gística (EPL), do governo fede-
ral, Agência Nacional de Trans-
porte Aquaviário (Antaq), Tri-
bunal de Contas da União, Se-
cretaria Nacional de Portos e
Transporte Aquaviário, Minis-
tério de Infraestrutura, Secre-
taria Especial do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI), Instituto Água e Terra,
Ibama, Prefeitura de Parana-
guá, Receita Federal e, contra-
tada para o leilão, a B3.

O diretor-presidente da
Portos do Paraná, Luiz Fernan-
do Garcia, comemorou o resul-
tado do leilão e a autonomia
da empresa para realizar esse
trabalho. "É um processo mui-
to trabalhoso, que envolve di-
versas áreas internas, além de
órgãos externos", afirma. "E é
exatamente isso que temos
em mente: regularizar as áre-
as que estão em situação jurí-
dica precária e ao mesmo tem-
po oportunizar novos investi-
mentos, agregando moderni-
zação e eficiência".

Na manhã da sexta-feira
(01), aconteceu a Entrega de
Comando do 9º Batalhão de
Polícia Militar do Paraná, do
Tenente-Coronel Renato
Luiz Rodrigues Junior, ao
Major Durval Tavares Junior.
A cerimônia aconteceu no
Auditório da Unidade do
Sest Senat, no município de
Paranaguá.

Na ocasião estavam pre-
sentes, o prefeito, Roberto
Justus; o secretário da Segu-
rança Pública, Jacson José
Braga; o Subcomandante da
Polícia Militar do Paraná, Co-
ronel Rui Noé Barroso Tor-
res; o Comandante 1º Co-
mando Regional de Polícia
Militar do Paraná, Coronel

9º Batalhão de Polícia Militar
recebe novo Comandante

Renato de Oliveira Ribas Filho
e demais autoridades.

O 9º Batalhão de Polícia
Militar passou pela gestão de
24 Comandantes, sendo o úl-
timo, o Tenente-Coronel Re-
nato Luiz Rodrigues Junior,

que assumiu a Unidade em 21
de dezembro de 2020, cons-
truindo posteriormente uma
administração sólida que ele-
vou a qualidade do policia-
mento na região. O militar es-
tadual, Major Durval Tavares

Junior foi declarado Aspiran-
te a Oficial em 9 de dezembro
de 1994.

Atuou como Oficial Supe-
rior na função de Subcoman-
dante do Batalhão de Opera-
ções Especiais - BOPE, chefiou

o Gabinete da Casa Militar da
Governadoria do Estado do
Paraná, desempenhou a fun-
ção de Subcomandante da
Academia Policial Militar do
Guatupê, e atualmente é o
25º Oficial Superior que as-
sume a administração do Ba-
talhão do Litoral da Unidade
Policial Militar nos sete mu-
nicípios que compõe o Lito-
ral do Estado. Esta Unidade
tem a missão de preservar a
segurança da população du-
rante a baixa temporada e,
para a próxima temporada de
verão, comandar aquela que
é conhecida como a maior
operação da Polícia Militar do
Estado do Paraná, a Operação
Verão.
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